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భకాం్యఘిరేణువు (పావోధకీ గీరముంతో వారివి స్యతించుట 
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PREFACE 

Dr YVL Naeranmhba Rao, MA PhD, 

Director, 

AP Govt ౦౧౫౪! Manuscripts 

Library త Rowsarch Institute, 

Abids Hyderabad 500 001 

Bhargava Purana, a poetical work in Telugu by Babir! Pamandyaks 

belonging to the third quarter of the cighteenth cantury AD 13 tho 

twontyfourth publication of the Andhra Pradesh Govornment Orion 

tal Manuscripts Library and Reacarch Instituto It1s tho sovonih ol 

the poetical works ౧0011266 by the department 

The department makes it 8 point to publish only such manuscripts 

which ace rare and unpublished The present work comes under thal 

category and hence it has becn taken up for publication 

The Manuscript 

The onginal script of this publication 18 a palm-leaf manusoipt 

preserved m this department with ACC NO 539 and oallNoT22l 

It 1s ina fanly good condition It has 162 leavos, tho 8120 of the loaf 

0010839 omnx 38 cm On each side of the loaf, there arc 7 lines 

Althoigh the name of the scnbe and the date of completing ఒం not 

notsd in 0 manuscript, the soribe of thi particular mAanusonpt 

ఎట్లో many othor 8081068 - was not only blessed with a good hand but 

also appears to have had the capacity to understand the text and con 

tent, except 0028100810” It 18 a rare phonomonon among the ordinary 

moribes of palm leaf manuscripts This unique quality of the ronpt 

made the editor’ job easior, whilo comparing the edited press copy 



wilh the 06810 1081402 leaf manuscript  Unfortanatcly the scribe 

did not careeven to record his name anywheie in 106 manuscript, 

probably owing to the fact tbat tho acribea were not ketn ibout their 

publicity అ scribes 

This palm leaf manuscript, together with a 0906 of olher 

manuscripts, were glven away to this library by the A P Sabina 

Akademi, somo sixteen years ago (nde OML File No 5921/69, 

dated 24th Soptamber, 1969) Tho Secretary of the ALbademl, 

Sri Devolapall1 Ramanuja Rao informed, in his letter dared 21st July, 

1971 addressed to 13 department, that these manuscnipts weit 

donated to tho Akademi in 1966 by Yangmaya Mahadhyaksha 

Dr Vadlemudi Goprtaknshnaiah, 'Kala Prapoornn’ To him, there- 

fore, goo the oredit of donating the manuscript to this department 

und tho same was thankfully recorded in the dopartmental rogisters 

౬80 

While sending the 30080104 to the Oriental Manoscripts 

Library, the AP Sahitya Akademi sent also & paper ManuBcirpt Copy 

of Bhargava Parana which the Akademi might, probably get prepared 

to facilitate casy rading This paper manurorpt copy keptin this 

departmenthas quite conyoniently been consulted for preparing the 

ontical edition of the text But mince this copy contained hore and 

there some variatiom with the ongrnal palm leaf [0861088 the palm 

leaf text 81006 was takon 88 authontuc to arnve at tho final readings 

Except this one script, no other 8011095 hag been available for consulta- 

tion If atlcast& second palm leaf manuscript could be obtained, 1 

would havo helped the critical edition, toa greater extent Novor- 

tholess, all possible care has ౦600 takon to 800 that the final readings 

wore faithfull to the orignal and at the ఓం timo immaculate 

Bhargava 0608 in Sanskrit 

The piesent volume 1 not an original work in Telugu by the 
Author Although it 16 & rondering from Sanskrit it 18 not one of 
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tho cighteen principal Maha Purangs wntten by Vyasa The “Suta 
Samhita'™ says that theroare twenty minor Uupapuranas namely 

(1) Sanatkomsra Purane (1H) Varuna Purana 

(2) Narasimhe ' (12) Kalika 71 

(3) Ndiada " (13) Vasubtha 

(4) 574 ' (14) Linga | 

(5) Dharma " (15) Mahosawarn ' 

(6) ౨41౧688 " (16) Samba 

(7) Naradeeyn (17) Sonre " 

(8) Kapila ॥ (18) Pardsarn లః 

(9) Mdanavg " (19) Mareecha ™" 

(10) Brabmanda 7 (20) Bhargava ” 

The manusonpts of Bhargava Puiana in Senekrit are available in 

the Onental Manusonpts Libiary, Madras (vide Nos 14547 to 14753 

D15967, R6030(B), R6154 of which seven aro on palm leaf and three 

areon paper while threo are in ౧౦18౦ chaiaclers and the remaining 

seven aro in Grenthl Tt 1s not known whether thes mauusonipti weic 

at any timo published This Sanskrit Upapurana quite surprisngly 

makes mention of certain Telugu Temple places like Dharmapuri and 

Srikekula 101, therefore to be inferred that tho nuthar of this 

Upapurana must have had knowledge of the Telngu country and 148 

topography Sri Tuumnla Ramechandra, the editor of this Telugu 

volume entertains doubts about the antiquity of tho Sanskrit origionl 

and ocooiding to him 10 may oven belong to 16th century 

Tho piopriety of naming this work, ‘Bhargava Porana' may 
perhaps 06 questionable If 1t wero named after 1౬016 who were born 
i the progeny of Bhrgu, 16 would have been appropriate But it Ls 

1 సూత నంహితామసారం వింశతి రే వోవపురాడాని, తేషాం నామావి డమళ శ్చ థ్థమ్ 
సనత్కుమార నరణంవా నారద శివ ధర్మ దుర్వాస నారదీయ ఏఎం మానవ (ఒహ్మాండి 
వరుణ కాలిక వసిష్ట లింగ మహేశ్వర సాంబ సొర పరాశర మారీచ భార్గజేతి ” 

-పంన్కృృత్ వాన్మియ పరిచయః , లౌకిక ఇండమ్ పు 80 
విద్చాళనన్ సంస్కృత (గంథమాల 18 , చొఖాంద, విద్యాథవన్, వారణాసి 
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not the Bhrgu 1106క29 that waa dealt wilb i thra work In fact, it 

ts the story of the twelve Vaishnava preachers that wan narrated 

throughout the Purana Of course, the fourth of thetwelve Vaishava 

proachers namely Bhaktudra may otherwise be known 88 Bhaigava- 

muni But this one naine 606 not, however, suflice to name the whole 

text as ‘Bhargava Purana" 

The following twelve Alyvara and Acharya rwore Vaishnava authors 

preachers, roformors, aingors and ascetics who worked oither 1ndivi- 

dually or in groups at the cponach of the genoral Hindu 16118100 

rovival onwards upto the period of Ramanujaio upto 1137AD 

t Saroyogl 7  Munwabha 

2 Bhootayogl క Vipranarayana 

3 Mabayogi 9 Vishnuchitta 

4 Bhakhean 10 Gods Deyi 

(Alas Bhargavamun1) 

5 fSathakopa 11 Parakala 

6 Kulasekhara 12 Ramanuga 

In Bharyavapurans, the story of the twelvo great Vaishnava 

preacher wa narrated by Suta [0 Sounaka 600 seers au narrated by 

Narayana to Nera Nara and Narayanaworo the two well Inown 

sages, attached to Badarikasrama which becamo a sacred place of 

pilgrimage 

Bhargava Purdna in Tolugu 

The story of tho twolve vauhnava preachers has been the theme 

for many & poet 

The following works aro worth -montionmng 1 the present 
context 

51 No Nameof the Work Name of the Author Dato 

1 ౨న charitam Garudavahana pandita 110 oontary 
Sansknt 



Garuparampara 08021822 porumal 11th century 
prabhavyam 

Temil 

Prasannamrtam Anantacharya 16th century 
Sanakrnt 

Paramayogi vilasamu Tallapaka Tunvongala- » 

Telugu natha 

Bhargava puranamu 80001 pamanayakn 18th contury 

Telugu 

ఈ Acharya Sukh Nambun Kesavacharya " 

muktavalr 

Tolugu 

7 Bhargava Puranamu Kanduru Vonkata Dasu 190 century 

Telugu 

3 Acharya Ratnamala 

Tolugu 

Vangala Sitaramacharya " 

In the 20th century a number of other poets havo 2180 wntten 

prose and ౧౦6౧౦41 works on tho twelve great preaohers of ₹18 047180. 

“07864288 Suri Charitra’ of K TL Narasimhacharya, 8 pros work 

in Tolugu 18 one amongst such devoted works 

Of the above works, Paiamayog1 Vilasamu, (0710862 Kavy8) of 

Tiruyongalanatha was popular It was dedroated to Sri Vonkatesa 

And his consort తల Alamelurmanga togothol 

In Telugu literaturo champu Kavya, an admixture of verse and 

prose has beon a common form employed by many 00 

Bhargava puranamu of Bahirl pamanayaka, tho present volume i 

also ౬ champoo Kavya 1061081006 to Venugopslaswami of Surapura 

Bhargavapuranamu, anotber champu kavya in Telugu by Kandarl 

Vonknmta Dasa was dedicated to Simhachala Narasimha The author 

18 8216 to [870 belonged to Yieakhapatnam District 

PAMANAYAKA, THE AUTHOR 

Bahiri Piamanayaka, the gulhor of tho present volume waa the 

ruler of 50029008 belonging to tbe crstwhilo Nizam Kingdom 



Surapma rm now known as Shroapur (09215606 76° 46, Latimmde 

16° 35’) in Gulburga District of Kamataka State 

The fallowog 13 the genealogy of Pamanayaka with 8 few more 

detmils than what he described in the prefatory part of tho poem 

Guhs, the great doyotee of Rama was 8816 10 be the originator of 

the gencalogy of టు సామి which was knowe as kosala (6౮౦518) 

gonealogy 

The 180” day histonams క్ say that the mame of the progeny was 

Gosah, but not Kosala Gosala must havo como to be pronounced 

as Kosala by some people The 6౮08818 6౦౦8108 might be 80 named 

to comots that troy were originally protecto1s of cows and pocalors 

of cattle wealth 

1 Narsumha Nayaka 

2. Yirsbomma Nayaka (not gwen in this work) 

3 51028002 Nayaka (not grven th this work} 

4 Vadyera (Bader) p 

5 Kallappa ' 

6, China Hanuma ౧ (7th son of Kallappa) 
7, Hau , 

8 PedaSoms,, 

9 Eralnga ,, 

10 Madan rr 

11, Viraghampa,, 

12 HaliSoms rm 

13 Peds Pama ,, 

14 Des Jakhka ,, 
15 8664101664 , (Cstabltshed the Surapura rnlo) 
16 Peda Paina ,, (Got constructed the temple of Gopala Swami 

at Vaginagiin) 

17 Puambara ,, 

(During his ౧61106, tho temple was destroyed by Aurangcb 
Pitambara shifted the capital to 5089028) 

Kupatarala Krnhn? Rav 30640628 కరతి [౬08 Itihasa (Kannada) 
P rumalla Gundachbmya Surapura Samikritka Iihase , మ్ 
1౬00606600 to ౨8886461 Charitra by N 300004 Reddy P 13 
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68 Pama 19 Krihna20 Ramana 21 78818678 22 సళ 080 
(got constructed the templt of 

Venugopsl! Sami at Surapura} 

23 brada 24 Vdoratappa 

(2180 called ‘Moandagan 
as he lost his Ieft fore- ఛ 
arm and wore an artifl~ 
0141 one} 25 RAGHAVA BHUPALA 

PAMANAYAKA (1751 731 
{Author of ‘Bhargava Purana, 

the present Volume 

He gotoconstructed tho Kovela 
for Gopala Swami with full 
ronrovalion } 

In the above progeay of Surapure Kungs3 there are four 

pamsnayakas (1051 Nos 13, 16, 18 and 25) 

Raghava Pama Nayaka at 51 No 25, (as రాగల from tho 
colophon of thé poem) was a warrie1 of repute and & 2182300216 to his 

cnomiet Ho describes 310301 to 00 more handsome than Manmatbe, 

the God of Love Howas a scholar poct and a great devotee of 
Lord Vuhnu He got litarary works written and dedicated Lo Yishnu 

Ho wasa patron of 0004 Kanadamn Poddana Somayaji dedicated 
tia poetical works ‘Soha 5111084 Locla' and 'Matsya Parana’ to him 

The following woiks also 6450182 1200286408 about SJurapura 

Kings 

3 Golconde Kavala Sanchika edited by late Sri Suravaram 
Pratapa Reddy—1934 

Dr VY Ragevan's artiols publshed in the Andhra Itihasa 
Parisodhaka Mandal Vol 13 No | 1940 

Article on Raja Bahin Pamanayaka Bhupala’ అయనం by 
Dr B Ramarsjyu'* Vide bis work enutlcd ‘“Marugupadina 
Manikyaln' 1968 

“Andhra Samasthanamulu  ‘Sahitys Posbanarn' by 
Dr T Donappa 1969 

Silver Jubilee Number of 5౧ Kilshnadovataya Andhra Hhasha 
Nilayam— 1985 



౩2900088 Vauhnavitm, he invited from Dharmavaram two 

౪218001278 preceptors named Annsmacharya 1౬0108 and Srinivasa 

Tatacharya The two great soholars, who wore bothers themselves 

wore appointed as Royal preceptors (Raj8 ౮౮౪138) of PamanayakB 

Kinti Venkatachary8, tho author of Achalatmaja Parinnyamu * wR 

nono 6186 than the son of Annaya Diksbita 

Pamanayaks belonged to the Bedar (huater) * community of 

gceat warriors In K1osada, Brdar means hunter, aaynonym of ‘Boys’ 

1u Telugu Thoir ancesto1s resided at Ratnagiri of Karnatake State 

and 8180 1 Sonth Mahairshlra They eatablshed then political power 

and ruled over tne arsa 81008006 between the rivers Kriibna and 

Bhima 

Hanumanayaks, a descendent of Bedar genealogy defeated Bahirs 

Vasanta Rao the Minjnter of Brjpur Nawab aad ax a mark of victory 

touk away the title ‘Bahni from 218004 Rao Thereafter the titlo 

మడమ war prefixed to the names of Bedar rolers Thus Pamanayaka 

eiso was called Bahiri Pamanayaka 

‘The Dedars wore & virile and hardy peoplo and wero known for 

their valour and love of freedom They had their oarhest capital at 

Sagar and then at Waginagiri which later como to bo pronounced af 

Wakin Khedn, (Waginagiri means the mountain of Brabma, god of 

creation When this capital was lost to Moghuls they shifted 1610 Sura- 

puta the present Shborapur lying in the fork beotwoen the Krishna 

and the Bhima Insupport of the Nawnbs of Bijpur and Golconda, 

the Bedar Rajas battled hard against 00 Moghul Emperor AurangJjeb 

who in 1704 occupied Vakin Kheda After the death of Aurangjeb, 

the 30608 rulers took the city agnin Into their possession 9 

4 EduedbyProf Salva Krishna Murti and published by Telugu 
Vijnana Pitbrmu, Hyderabad, 1985 

Sri Turumala Ramachbrndra makes it clear that the word ‘bedar’ 

18 puoly a Kannada word which means ' hunter’ and its doriva- 

tion has nothing to do with Urdu or Hindustani 

6 Mya rcStateGaz (6 Gulbarga ౨0166 ByBN SriSalhyen, 

1966 PP 52,470 



Peda Pamanayaka (atSI No 160006 genealogy given above) who wes 
in power from 1666 to 1687 defiated the army of Aurangjob and held 
the preatigeous litle of “Viparcota Patena Kr ya Dhillikadheesa” The 
fitle was held by the 608218 168 right fiom tho timo of Peda Pama- 
nayake Their flag bearing lho mark of Hanuman (Hanumad Dhra- 

Janka) was hold high as 6680010664 in tho colopbon of this work 

Tho rum and substance of all this is that tho author of this work 
౨80౧ Pamanayaka was & Raja-Kavi (ruler and poot) like Nannechoda 
dova, Kruhnadevarays and Raghunatha Nayaka, though witha 

degreo of difference in political power and the ౧౦600 talent 

The Talent and Acquromont of the post 

Pamanayaka, the author of this work dodicated it to his family 

diety, Raja Gopalnkrishna, whose temple shrine was at Surapure 

(Shorapur) about 8 Kms from Viginegiri (Yakindheda) the capital 

of Bedar rulers Pamanayaka states 10 the colophon that all his 

acquiremont and erudition wore nothing bat the bonoyalonce of Lord 

Gopalakrishna of Surapaura Tho opening poem (1 1) was an 107001 

ton to his patron God Gopelaknshna The compound ‘iggoldje- 

ntut’” in this poem does not seem to be 1611381010 and the roading 

requires corroboration with another toxt 22112016, to make out 

16 meanug or toincorporate nocossary corrootion A handfulof suoh 

readings aro indispensable in any manusonpt despite all care takon by 

the 808106 Availability of more numbor of manuscripts alone 

801౪68 the problem 

Apart from 8008 unintelligible readings, the poom in general has 

all the [6061౯ and tenor of & classic as also the Faoilrty and feliaty 

of an 6010 

The aim of Pamanayeka in composing this ౦601 16 to propagate 

the basic principles of YVishnaviim as established through tho éxem 

plary lives of the twelve great davotees of Vishnu This was his long 



cherished dosire and the same ౪020114096 1068015 through a dream 

conventionally and qute imaginatively described by him mm the 

introductory part (Avatarika) of tho poom (1-12 to 18) In almost 

all the world classion, religious background was indispensable, ance 

no poet was free from religlon But the 00881010 danger of poetic 

craft getting degunerated to the lovel of e religions sermon should not 

be lost sight of Poets hko Krishnadovaraya maintained high degreod 

of poetic craftimnnship, although tbey indulged in propagation of 

their roligious princlples Pamanayaka also obsery.d great 5en52 

of propriety 19 narrating tho atory and propagating tho Vaishnava 

principlea 

Sense of propriety 

The original Bhargava Parana in Sanskrit was dovided 60 2 

parts, the former being Poorya Kkbanda nnd the latter being Uttara 

Khaoda Forty 0080000 of Uttara Khanda form the original toxt 

for Pamanayaka's Toluga rendering which camo to 8 cantos In each 

cahto Pamrinayaka gave & dotailed account of the number of ohaptors 

as sbown 10609667 

Adhyayas (Chapters) Aswasas (Cantos) 

of the Sanaknt text of the Tolugu Text 

1to 5 Adhyayas Firat Aswasa 

6 to 10 " Second " 

11 to 15 1 Third 

16t020 ™ Fourth 

22140 25 " Fifth ॥ 

261030 " Sixth " 

31t035 ”' Seventh " 

36t040 " Eighth " 

One unique feature of Vaishnava liteiatare 1s that the 0౬810 prin- 

oiples wero propagated through the common man 8 language Even 

10 



tho Holy sayings of the Great Vaishnava proachere, were treasured in 

tho ordinary Dravidian Languago which ultimately attained 100 status 

of Dravida Vedn or Dravidz Agama Tho great 5agd Agasthya, who 

was 8816 to be the father of the Dravidian languages engaged himself 

1 867669 austerity nnd penanco to uphold the greatness of the south 

Indian language 

The Vaishnava literaturo quits interestingly records an 692౫0646 

which highlights the importance of Dravida Vedas that were brought 

to light by Lord Vishnu himself 

It was the happiest ocogsion of the marriage of Siva and Parvati 

Along with many otheis, tho great nage Agasthya ౬180 went to Hima- 

laya where the marriage waa being performed But the moment Aga- 

8078 left the Southern part and put his foot on the Northern front, 

the earth was suddenly bent down in that rogion which rocsulted in 

great commotion among the marriago yYimtors They came to know 

through Viswakarma the Devine Architect that rt was all owing to the 

arnval of Agastya whose unbsarablo weight on the Northern sids put 

the earth in utter imbalance As requested by all, Agasthya had 10 go 

back to South without attending the marriage of Siva But having 

como to know that 16 was Viawakarma who disclosed tho truth, 

Agosthya grew wild, 1080 wiodom and cursed Viswakarma that all hts 

ducendents would 06 illtrented thereafter with insufficient payment 

of remunoration for thoir oraftimanship  Viswakarma being thus 

cursed for no fault of his, could not 1646812 himself and hoalso 

cursed Agastya that all his languages of the Sonth would 1086 their 

importance m no time The irony of the story was while Agastye and 

Viswakarma remained aafe,the poor descendonis of VYiswakarma and 

the Southern languages had to pay & heavy price for no fault of 

theirs But whon Agastya uadorwont soyore awteritiog to restore the 

loat glory of hia country languages, Lord Vishnu appeared bofore 

Il 



him and blessed hu languages wilh the Devine Glory of Dravida 

Vedas But alas | the descendents of Viswakarma 001264 by Agasthya, 

conld not get nd of it 

If wo carefully examine 1018 6018066, it reveals that 6 Dravida 

Bhbesba beaame 80 pions and devine కక the very Vaishnaye Agamas 

woro orpressed in that language by the 01680086 of the Lord Vishnu 

himself But to achieve 1018 goal, two great porsonalities like Agaslya 

and Viswalarma were to be dopicted 6a having lost wisdom and 

common senie 

This opisode was narrated in ‘Paramayogi Vilasamu’'7 of Tellapaka 

Tiroyengalanatha at the very beginning of the work and in Kandun 

Venkatadanua's Bhargavapuranah, towards theend of third canto, 

7 ద్వి కుంభతమజన్ము(డలిగి కనలుచు వా ఏశ్వకర్మ నీశ్నించి రావకాన్యయులకు( 

లని యధికంటు నల్చము కూలి యగుచు జను(గాక్ యని ఘచకాపయి నిచ్చె, 

నిచ్చిన నవయంబు నిచ్చలో;బొగిలి (కచ్చ నా విశ్వకర్మ యిట్లనియె 
“గటకటా నకలోవకారంబు గాంగ విట(బిల్చి నను సురలెల్ట. (బార్జించి 
యడిగినందుం క్రపాయేంబు? జెవ్వుటకు నుడికి నీ వీగతి నుచితంబు దప్పీ 
శపియింవేదగునె యోడవలాత్మ'” యనుచు “నీవు కాల్చినయట్టి నిగమ నంతితులు 

(దావిడ రూపముల్ కాల్చుగా'' కనుచు శేపియింన - 

పరమయోగి విలానము ప్రల 38,584 టిటిడి (ప్రచురణ, 1938 

8% “విశ్వేశలశ్మీళ విను విశ్వకర్మ వాదేశ భాషలకు [కాక మెడలి 

యుండంగ శవియించె నిండుగా గాన్సన దత్నేణదేశంబు( దల(చువారి 

కళములు లేకుండ నాదేశమందు! గావేర్యాది నదుల్ళై వెలిసియండ 

బా భాష వేదమై కోలిల్ది దానిచే! బూజ( బొందుచు వీవు పొల్పు మీఆ 

గీ _ రీవిరమలై న యర్చాన్వరూపములను దివ్యదేశంబుల వసించి తెలియ వచటి 
వారలే నిశ్యముకాత్మ్కులై రటన్న భ్యారివెలయంగ వరోమిమ్ము గరుడగమన ”' 

వ అని యిట్టగస్తుండు నన్నుం | బార్థించిన నేనిటెంటి 
-కాండూరు చేంకటదాన విరచిత 'భార్గవపురాఅము' -రృతీయాక్వానమ పుట 77 

ట్ర చెలికాని రామారావు (చికాడ, తూ గొ జదే 1989లో | పచురితము 
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Whoerod Satikopa's (alias Nammalvar) poetio oxcollence, as exhibited 

in his Nalayna Prabandhba composed in the very Dravidan 18080626 

was 6201410066 by [116 Lord Viabnu hbumself to hig consort Laksbmi, 

highlighting the merit of the Dravidian Language established by 

Agailya 

According to the thematic plan of Pamanayaka's 0418871 

Porana, theabove 6018066 would bave occured towards the end of 

third canto corresponding [0 the 140 and 151 Adhyayas of the 

Uttara khanda of Sanskrit Bhargava Purana 

Pamanayake did discribe the nnparallel erndition of Satakopa in 

Vedas and Sastrag whiob adorned the Dravida form (P 149) 

However Pamanayakna dropped the 60180606 of Agastya and Viswa- 

karma 88 both of thein indulged in meanmgless curses which put the 

Pious and 12806808 people and the 1858038861 to lot of suffering and 

108011 

Pamanaynka exhibited a great 86080 of property and rostraint 12 

deleting this cpuodo from the main story of the poem  Inany grcat 

౧12180 such changes aro necessary to keep up the 8201100 nature of 

tho thome 

The clasmc touch of the poem 

The very opening poem which 18 an invoostionto Lord Gopala- 
krishna of Surapura shrine has a classic touoh, although an 

unintelligible compound *followed by a word or two makes the 

శ్ర ఆశీ రమశిన్ వివాహమున( దా6 (గేంగంట వీషీంవనే 

(శాలోలాందిడహద్వయం బౌగిని మదామ్నుదికం బౌట వహ 

ర్షాలిష్యంబున వందు దైవత నికాయం బెంచ భాసిల్లు వి 
గ్లోలాజస్తుకి(* (జోరు నన్ సుర పురీగోపాలకృష్ణుం డౌగిన్ 1-1 

Prerumed reading of the Jast line — “ని గ్లొలోకన్థిటఃోచు నన్ నురపురీ 

గోపాలకృష్ణుం డొగిన్ ' 

క్ష 



meaning of the poem 1bit ambiguous  Iprefume that the correct 

reading he 6 might bo ‘Iggolokasthitu brochu nan’ whioh means 

Let Lord Krishna proteot me the resident of this Surapurn a Heaven 

oncarth The full meaning of the poem may bo mado out as given 

hereunder 

Lot Lord Goprlakrishna of this supreme shrine protect me, the 

resident of 50680072 as I joyfully visualize multitudes of Gods 

reflected in the lovely moving eyes of the Lord engaged in looking at 

hu consort recollecting the happy moments of their marnage a3 

Vishnu and Laksbm; (11) 

As the very purpose of composing the work was to uphold the 

Vusinavs trut, Pamanayaka took all care 30 the inyocation part of 

tho Avatarnika 

The Twelve 1818090078 picachers (Dyadasa Suns) were 

bor on thiaecarth with the partial powers of the Lord's dovine 

1mplemnts, omaments and plous meuials and consort as shown 

below 

Name of tho Devine Name of the No of the 

implement preacher born poem 

1 Panchajanya Soroyom 16 

2 Koumodski Bhootayomn 18 

3 Nandake Mahayogt 17 

4 Sudaruna Bhakhsara (Bhargava) 1-10 

5 Samga Parakala 19 

Name of the ornament 

6 Koustubha Kolasckhara coyered 
by 1-11 

71 Snvatsa Muniyahana " 

8 Vayayant (Vanamala) Yipranarayana " 

Name of the pious menial 

9 Vishvaksena Satakopa 1-5 



10 Ananta (Adiscsha) Ramanuja 13 
T1 Garuda Vishbnuchitta 14 
Name of the consort 

12 Bhudoyi Goda devi ౦౦౪61061 

by [111 

Of the above twelve preachers Vishnu Cintta and Goda Devi 
loft an indelible impression on the hearts of tho Telugu littorateug 
through Krubnadovarnya 5 Amuktamalyada while Yipranarayano did 

more thiough Saiangu Tammaya's Vaiayanti Vilosamu’ by virtue ot 

rts ౧౦౦1౬1 style and sensuous appeal ro the common icader These 

works wore not meio translations b్బut 1ndependent in then own way 

Here wo should not forgot the fact that 32011 Prmanayakn did 

faithfully render the Sanskrit Parann into Teloga i a way natural to 

hua talent and acquiroment (P! 8609 T R’s introduction Page Nv 60) 

Ho was, on doubt, an orudito soholnrr im Tolugu, Sansknt and Ean 

nada By 96118108 catholicity, he was, ent por cent 8 Vaishnava 

poot Thoevery sclection of the theme [01 his poetic work and the 

handling and treatment of the theme prove beyond doubt, his {nton 

tlovs to cstablish Vaishnavism through a full length puraoa tn the 

prabandha pattern of Krishnadovaraya's petiod Tho benedictory 

invocation to the favourite 61606103, the conventional dream, the puot’a 

gensalogv, the Sashtyantas (Vorsee ending in possessive case 10 01816 

of the patron) the beginning of the story tho elaborate deaoriptions 

satisfying the tolal number uplo eighteen or oven mort, tho 1magina 

tive and allrterative figures 06 speech tho appropriate metrical 

forms, the dovolopment of the principal Raan and the Philosophy tho 

poet wants to convey all these invanably go in favour of the best 

Prabandhas of that ago Although Pamanayaka ౧౦౦౯0 a puranic 100006 

comprising several 800116 which do not confine to a single hero he 

wanted to mould them into 8 prabandha (1 15) makmg the Lord Vis 

hnu the guiding factor and guardian apirit of tho poem In fact, it 

wma tho Lord who lead the lives of all and more 80 tho twelve Varshn- 

eva preachers through whom the Lord spoke unto this world Thus 

the poet, in a way, acheived the unity of plat for his prabandha 
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Of tho many d soriptions, the two concorning £ 16౧౧101 06౪1 (tow 

ards thecnd of fourth 02010) and Goda Devi (at the 0968160102 of 

aoventh canto) are of typical prabandha Stylo indulging 6౪60 in tho 

reproach of Malayapavane (South wind) Manmatha (God of Love) 

Chandra (Moon) and 80 on 

The desoriptions of the hermitage, the city, the lakc, the king, his 

duties, the war, the victory the sotting Bun, the rising moon, the night 

the marriage, tho indication of mating the pregnancy the child birth, 

the Journey, tbo gambling, tbo celestial damsels, the places of pilgr- 

image, the penance, tho Lord, the devoted souls, the message and a 

few other things found 10104010 places in Pamanagyaka 8 poem Eycn 

1n the sequences of mutual loye and mating, ho maintained great rest- 

raint and decency 

In the story of Vipranarayana, when 6786671 found hertelf 10 

have gained more points on her mde in winning 061 him, ono {diny 

chill night abo coolly ౯౦01160696 herself near him in the hermitage, put 

hit fect acros hor thighs, gontly presing thom (hia feet) with her soft 

palms, hftmg his hsod and placmg the palm on her supposed wot 
breast, molodiousy wiperod to him the magic words of aweot lovo, 

fascinatingly smiling with the meaningful geatures and gesticulations 

Alul  withallhis 5600 austenos the great sage follinto the most 

rapturous moods of hor loye in no timel0 

How cirefolly the poet handled the 66110810 situation Onlke other 

poets who indulged rn the 80 called dosoriphon of the sensuous pleasure] 

10 సీ ఆట నుటజంబనే 8 రుగుదెంచినయట్టి మానిఏరత్నోయి మౌనిజేరి 

చలి వెవయిన మునిచందు పాదంబులపజ్జనే యొక వింత సలుపు వేసి 

యంసివా రమరు! దరం్యఘులు దన తోడ నిడుకొని యొత్తుచు, గోడు నివురుచు 
(బావ్మాజోత్తమ నారు పయ్యెద దడిసిన దని తడియకరము నందు జేర్చి 

హావభావాభినయమందు వొనరుచులు గులుక జిలిఏిలి చిలుకల పలుకు(దేనె, 
బం. సొగసులు దౌరిశ నాకలికి వ్యిపపుంగవుని మాననంబు గరంగ(జేయ (5-185) 

16 



At covery 80286, Pamanayaka was conscious that Vipranarnyana 

was nono olse than Vaijayanti, the floral gailand that adorned thf 

neck of Lord Vishnuand Dovadevi was an Apsarss (001000 Lady} 

purposefully born on earth at [he sweot wil] of the Lord 

In almost all the twelve 800168 of the Vaishnava picachera, the 

anthor makes Lord Vishnu and his consort Lakshmi appear 80mo- 

where and makes the Lord explain to her the importance of His 

670056 aaying that the Devotee ahould be better revered than tho 

Lord himself Vipranarayana put this princtpld into practioe and he 

was, thoroforo, respeotfully called ‘Tondaiadippudi whioh means 

tho dust particle of the 4670166 3 foot (Bhaktanghrirenu) 

The Tonots of Vaishnayiam, a3 7076081564 through the poam 

Jivatma 16 otherwise 0111664 chit padartha 0 19901 11200 

eternal but altogether different from Parameawara, tho Supreme 

Soul Birth and death are the characteratica of the mortal material 

body bat not of theimmortal and eternal Jivadtma It 1s Jrvatma 

that cnn exporionoe tho result of 16 action and can taste ita fruits 
Jivatma by yrtue of 18 meditating powers; ooncentrated on 
Paramatma, attains Parama Pada (Supreme State) and au tomatically 
become fres from the fetters of this mundane woild Jivatma holds 

tho minuteat form and like sparks thit cmorge froma big fire all 

Jivatmas come out of the Supreme Souland remain as remnants of tho 

Suprome Soul These remnants are called Seshabhutas while tho 

Sapremo Soul which 13 eternal, al! pervasive and omnmpotent 1 ౧166 

Sarvascshin Ho 1s Eswara the Loid himself Jivais ‘Chit Tho 

visible and statio world 18 Aochit’  Eawara, chit and achit aro the 
three components of Hari (Eswaiah Chidachitoheli Padartha titteyam 
Harih) 

The Nyssa Yoga or Bhearanyasa 

While Har 18 Seehi and Jiva 18 Scaha, tho aot ofz2Jiva holding all 

reponability on tho Sesh himself 1s called Nyasa Yoga or 
Bharanyasa 
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hvatme 18 [06641652, non adhering, non-characrenstio end 18 itself 

Kkoustnbha, the ornamont of Har: As Harn ls also Jivatma, Hari sidenh- 

fied with Kowtabha and tho very holding of this idea 18 called 

sAtmanyasa' a5 enunciated by great sage Gada oneotl the imple- 

ments of Lord Hari 1s 8 symbol of knowledge and wudom Sankha, 

tho conch of tho Lord u embodiment of all hving beings and thar 

sonss The 80010006 cgo of Jivai8 Sargna, the bow of the Lord 

The 87001087 of Jiva 18 Lord's chakrfyudha The ton s0nss, 

external and mtemal put together, form the Lord's arrows 

Knowledge full of 16800002 # the Lord's Sword named Nandala 

Tgnoranoe 14 the armour wornby the Lord The flive elements are Hig 

floral garland oalled Yaijayant 

The Supreme Soul of the Lord 1s placed on his cheat in the form 

of Konmstubha which 18 otherwise called Jivatma The Jivatma while 

unintoruptedly drmnlang the devine ncotar that flows from tho Lord's 

blissfol 016౬51 forgets itself with tho true lnowledgo endowed through 

the Lord's implements 

And this state of absolute divyoruon from the external things oa 

the part of Jivatma, fully engaged 1 tastmg the honoy tbat spills out 

from the lotus hands of the Lord us called “ATMANYASA" 1 

Pamanayaka highlights this partycular tenet which 1s tho cream 

of Vashnavism as most of the Vaishnava preschera wero born of the 

Lord" devine implements and ornaments oto 

I this aim of the poet could properly be understood, it would 

be 028101 to get to know the philosophy of the poem It 18 this aspect 

that 18 suggested through Shantarasn, the principal rasa (Angirasa) 

that parvades the whole poem, although a number of othor minor 

rasas (Angerasas) were [1౪6౦ due Importance ag demanded by sevoral 

ocosatons of tho theme 

11 Translation of tho Text gt PP 24 and 25 of this work 
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It 14 quite natural that Shantarnsg &000 could achieve the object 

which Pamanayala mtended in rondenng Bhargava 6౧208 from 

Sanskrit to Telugu 

Aoccordmg to the findinga of Ramanujacharye, tho omnipresent 

Vasudove alone 4 110 Supremes God Unlike others, Ho bas 6061084 

auspicious charactoristim He was tho root cause for the onstenoe of 

this umrerss He commands all 07062 000088 and yet ho 18 6231661 

కంర 

Hie characteristic form which 18 called “Vasudove Tatty” 

manifosts in four ways మం first 1 the idol form facilitating 

rogular worship by devotee 221814 mown aa Aicha muti The 

second 18 Vibhaya murti in the form of i1noarnationa ltko Rama, 

Krishna oto Tho third 1s Vyuha murtr in tho form of Vasudova, 

Sankarshana Pradynmas, Aniruddha etc The fourth isSukshma 

murt m the fully accompliahed form oallea Vasudeva Parabr- 

ahma which has the ax qoualitices of Aiswarya, Yiya, 389 

Sn Jnana and Vairagya and రిక 16 the ontiro universe for the benefit 

of dovoteos 

Those who worship the formor forma of His become 0121010 to 

worship the latter forms As the devotes 80006648 in all tho five atagos 

of meditation (Abhbigamana, Upadana, Iyya, Svadhyayn, Yoga 1s tho 

form of uniting with the diaty) The omnipresent Yasudeva blesses tho 

devotee with the Supreme State of birthlesanoas and [080100 blism 

To aohiovs guoh a state of total redumption, the dovoteo should be 

endowed with unshakable meditation, purity of the mind and power 

of ronunoiaton Knowledge of Karma us instructed through Karma 

kanda (Procedure for Action) and regular 04000౯ of Karma with 

utmost purity of మదుర and wordly rongunciation lead to Brahmg 

Jnana, the Supremo knowledge about the omnipresent and omnipo 

temt Vasudeva Thu khowledge is the potential part of Bhakti 

(Devotion) Since Jnans and Karma (knowledge and Action) are 
16 to 00 Karma and Karya (Cause and rosmultant aot) themselves, 
the Uttara Mimamsa and Poorva Mimamia are 096 and tho samo 
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according to Bhagavad Ramanujs In fact, there were a few commen- 

tatorn, prior [0 Sankara Bhagavatpada who admitted That tho two 

Mimamass were but the same Sastra 

Tn the cighth canlo of 308 ivapuruna, where Ramanuja offered 

2 number of prayers to hu favounle 610068 like Varadaraja at 

Kanch1 (PP 307 401) and Rangavatha it Sriranga (PP 413 417) and 

other dietrea (PP 422 432) the above philosophy of Yaishnaviem was 

well catablish.l by Pamanayaka Asthe చార purpose of tho poem 

18 served this way we can safely say that the dicam of the poet 

{PP 3&4) came 1000 in all ils probability Howover, Pamanayska a8 
a poet indulging 10 rhetorics and linguistics cto, 2 fow points have 

yet to be ౯౬00 6రే 

Some Aspects of Rhotorics 

Although Pamannyaka made it 01087 that he 12660666 to compose 

a Prabandh1, hu work - by virtue of ita theme and treatment - అమరి 

rged only as aParana APuran 118 normally free from ornamental style 

A well disposed gentle style mut be the cerebral 16176 of 8 Purana 
In a Prabandha, where passion, pride and arrogance together with the 

heat of temper also may have to be displayed, the 86080 1 followed by 

sound and the result 18 an ornamontal style The 16th century Telugu 

Prabandhas indulged mostly 16 artha (Sense) and sabda (Sound) alan 

1818 Utprelaha of the aithalankaras and Anuprasa of tho saabdalan- 

karas exploited the situation while Fancy and imagination allteration 

and ncrobatics ౮౯10306 060106. prominent 

Though parmanryaka wea tempted by thore foats ona [6% occaf- 

100s, in gencral, hug style was soft and gontle like tho tender haart of 

atrue Vauhnava Even his Utpreksha breathed an sir of ease and 
amunbtlity of thought Take for cxample, the poem desoribing Pad- 
mini kanya’s yonthfal charm - = 

“The lolug born and the lotus eyed 260191 Kanya when attained 

puborty, looked as 1! she was oither a new orention of the 10008 born 

Brahmi oi జు arrow of tho lotus armed Manmath1 పేక 

18 “వా శీగు నా వాకిఎళాది యెవవయిన నిటు లా 

నాగ ఒ ఎవసృష్షియొ నాశీకాన్తుగబి రం 7 నా నెను ఆతివ్' 

(4-145, పుట 208) 
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The ropotition of the same word “1004 (nalika) at the beginning 

of och 1000 in the poom had also the sonorous effect of a Sabdalan- 

kara 

In the desonphon of Kumudavall, 8 paragon of beauty thopoot 

mndolges అళలా in Yamakalankara, whore & 2100014 word ropertedly 

occurs, but with diffarenoe of meaning ™ 

Yrittyanuprasa was the favourite Sabdalankara of Prabandha 

poets Bat this poot entertained it with tho most mellifluouns 16016 

sounds echoing the 86086 particularly on the occasion of desoribing 

Godadowt 8 gnof causod by hor separation from the Lord 11 

Evon thess Sabdalankaras, the poet employed only for 6680110108 

beautiful women of plous natura 

In regard to Arthalankaras, the popular figures such as Upama 

Rupaka and Arthantaranyasa were profmsoly ued Alankarss liko 

Vakrokti &180 found plaoe in his desciiptions For axample — 

When 846101 Ksnya was 1814 up with Madanajvara (fover cansed 

by an mtolerable fooling of separation from the lover) her girl friends 

resoried to cast ironical taunts against Manmatha, the God of Love 

thus (The taunt 18 gwen in brackots) Oh, Manmatha your bow 

string 18 made of bees (yon area drunkard by nature) Yourbow 

mado of sugarcane 1 weak {you have little respost for law) you are 

yoursolf weak and unsteady (Your army comprising pairots, mghtin 

golas cto fly away) The seal of your banner 1a fish which drowns 1౬ 

18 కరములు తమ్ములు, అమలాకరములా వౌక్కిలి, విశాలకింశార నిశా 

కరములు నెమ్మోము, పభాకరములు లూడ్కులు, శశాంక ఎరములు నవ్వుల్, 

వాపు 7-120, పుట 084 

14 కలువ విలుతు ములుకులకును, కలువఎ రా తళుకులిక్రేను, గలకలరవమి.న్ 

గం చిలుకం వలుకులశ్రును, గల( మదిం గలిగి కలికి కలవరపడ(గాన్ 

భాప్పు 7-44, పుట 844 
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water (your flag falls down as 1 mark of your defeat) You have no 7181 

tle form (Your body was burnt long ago) Boing 8 warrior of false 

prestige, how can you torture this Padmini kanya 1 blessed virgin 

{Tho Lakshya and Lakshana (or Vakroki aro givon in the footnote)Ts 

I bave given this cxample just to show the 10660510 trends of tho 

poet Pamanayaks was, howevor, 1688 interested in this kind of fig 

nrabhye exeroises than that of the plain and natural way of expression 

which would be more suitable to a purana of 1cligious oontent 

The Moire 

It wu only with this kind of understanding he did not resort to 

the innumerable varieties of Metres Except while conoluding tho 
cantos, he never med Visesha (ch) chanda (peculiar metre) 

Canto Metre 

First Malin: (together with Mattobha and Kanda) 
Second UtsAha " 

Third Malim " 
Fourth Bhujangapraydta " 

Fifth Panchachdmarn ' 

Suth Totaln " 
Seventh Malm (together with Sardula and Kanda) 
Eighth Malini » Champaksa and Kanda) 

15 రిశ్యుము ఎ 

“వెలయ నీగుణయి మధువృత్తి నావంగును, నీదు ధర్మమా 

పౌలుపుగ మధ్యమ్యుతిని వొల్చును, వీ బలమా యొకింతయాన్ 

నిలుకిడ కాదు, నీశరము నీట నణంగును, నీదురూవమా 

తెలియ(గ రాదు, నీవు సుదకీమణి నేచెద వెట్టు దర్పకా 1" 

కరముణమ్మద (సూ రా) (లా పు 4-197, పుట 811) 
లతణము - 

“అన్మభోదిత వాక్యస్య శాక్యా శే పేఆ వాన్మేథా 

హొ జనం (కియతే యత వకో_కి॥ స్మా దలంకృతిః'- 

రాజశేఖరనురీ విరచిత। - ఆలంకార మకరంద॥ -పుఐ 187 

(ఓ ఎమ్ ఎల్ పల్తిశేషను) 
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In thus work, the antheor 05010706 the following varioties of 

common métrss only 

1 Kanda 5 Utpala 

2 Totagiti 6 Champaka 

3 Aftavolrdi 7 Mattcbha 

4 Sia 8 Sardole 

His vachane (prose) was fluent and easy going althrough At 

times, 1t contained long winding Sanskrit compounds composed in 

an ullterative mood But when 16 18 employed for moral matruction, 

tho high sounding Sanikrnit compounds melt into simplo Telugu words 

which are ౧800781 [0 his tongue (Anoexample ౪ given in the foot- 

noto) 10 

The Language aud Grammar 

Now a word 18 to be said about Pamanayaka's usago of Telugu and 

ita grammatical form True, he did not doviate from the common 

Grenthika style of the Tolugu classical works 1018 equally tiue, he 

did 000 ombrace the idiomatic native tongue rich in 12 homoly 

cxpresnons Inhiawork, we come acrow some usages peculiar to 

the Telugu grammar They doserve to bo 0410501 examined 

16వ చర్మమాంసాస్థి చేదోరుధిర. విబ్మూ[త నఖరోమ మజా ర్టాది హార్రంబును, హేయం 

లును, దుర్గంధ నంయాతంిను నగు స్రీ శరీరము సుథికూవంబిని చెప్పరాదు శ్లేష్మ 
నదవంబగు వదనంబును। నుద్గీర్ట దూషికా పా[ంరి ఎ న్మేకయిలును, నిశ్వాస 

నిరిమాంకస్థ శింఘాజావభానియగువాసివ య, భివ్మో దంత స్థన ్మందిలా లా జలా ధరంబిగు 

వధరంబను, బిసిత్యగంథి విహార స్వేదనిచయ ధురంధరోంబులగు పయె+ధరంబులును 
మూత నంకిన్న నిశాంతంబగు మదననికాంతందిను, బూరిర్ వర కదంబంబగు 

నితంఐంబును వగునిబ్టి కాంతావయంబులు మహాత్ములచేత నిందితంబులగుట లోకంబు 

లింద( గాంతంయంచు( గోర్కాగిలవా(డ వివుదక్క_ బుద్దిమంతుం డెవ్వండును మోహ 

కుండు గాకుండు, ధార్థ్మ వార్థక భావంబుఎయందు గురుండగు తోం డికి? బాజావ 

మానీంబు గావించవచు భూతలంబునందు! గృతఘ్నులగు ప్రకురియం దొక్కనమ 

యంబునందేని మవోత్ము లనురంజనంబు సేయరు (భా పు 8-1560,పుటలు 440,441) 
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Disochn!? = (60 visit (ofr) to see 

The word disinchu' must have been & currupt form of Darnnchu’ 

~which means ‘to viat" ‘Dismchu appears 100870 nothing to 

do with ‘Disa’ whioh means direction “Disinchu’ 18 a peculiar usage 

an "౦1080 

Pranamati 1 = 1 bow or salutation 10 reverence 

The word soms to have been an abndgement of two different 

words put together Pranati-FNamati 

Although there 18 no specific rule which brings the two wordi 

together, the author used 1t very profusoly on & number of 0008810108, 

probably becaus of its frequency of usage, atleast among the devoted 

ircles i thoas days 

Baloga!® = Excossiyoly 

Tho Sansloit root ‘Bahu isnot separately used in Tolugu saa 

zon compPoond immediately followed by ‘Kan’, except ocoanonally 16 

colloquial spoken Telugu 

17 దికించు = దర్శించు, చూచు 

ఉదా తిని దన్నెపరేని భక్తి దిశించి రేని వారల కతుల వభానుభూతి( 

జేయగా లేదె యీతులసీచళల్లి యనుచు గొనియాడి మ్మిపవారాయజుండు (5-81) 

18 (వజమతి = వమస్కారము 

ఉదా. డీవింహ గమరన్వరూపు(తవగు నీక? 

(వింమతి గావింతు( బంక బామ్మ (8-50) 

19 నివుగా తా మిక్కి లిగ 

ఉదా. కై శికద్యుతుల్/కడుభయముర్ మటించు ఐవాగా బిగిగా. వగగా(గ వెమ్మికీ/పడ(ఈుక 

(7-118) 
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Manslamu?? = Manamu = ‘We’ 60000808 tho first and second 

porsons 

While ‘Manamuw’ 18 the nomiativo case form, the objective caso 

form forit, 1s ‘Manalanu'’ But in the plural 09001 of the nomi- 

native oasc tho poet used ‘Manalamu instead of ‘Menamu’ 

This 18 a peculiar usage made by the post (The editor of thus 

work smpports 019) 

Nidorpoi = Nitturpd = docp Vgh 

Nida-Urp = Nilturpu Soe Bala Vyakarana (Sandhi-12) 

Howoier therc 876 occasional usages like ‘Nidurpu also by 00618 

of mddlo agosa! 

Ivyoms? = Immo = give (in the imperative mood) 

(Sco Bala Vyakarana-Krrya 92, 6, 28) 

‘Tyvyvamu 18 not normally used in Granthika language 

20 మనలము అ మనము 

ఉదా మనం మొండు కడ (జేరి చైస్టవారాధనంబు(భేయ రమ్య మివ” (7-169) 

81 నిడూర్పు కాదీర్భనిశ్వానము 

ఉదా చింత(గొని యాప్తల( గూర్చి నిడూశ్పు కూర్చుచున్ (7-145) 

28 ఎ 'ఆ వచవంబు వేగ్యవిని యౌదల యూచ నిడూర్పు పుచ్చి” 

వెంగశరాజు “పంచతంత్రము” (4-803) 

వి హాయమనచు నిడూర్పు పుచ్చుచు నయారె యటంచును బోయి నింటికిన్ * 

ఆయ్యలరాజా వ్యయజామాత్యుని 'హంసవిం?కి (6-81) 

88 ఇవ్యాము కాబ్లమ్ము 

"ద్రవ మంతయు నుదారత నిఖా మటంచు (7-140) 
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'"dsu’ 18 & Sanakrit root which means quickly 16040006 bo used 

separately in Telugu, without haying the caso affix to the root 

Abjatancin*? = Abjdtanctia = 10608 cyod woman 

The grammatically 0601 form u ‘Abjatanotra’ (sco Balavya- 

karana-Tatsama 85) The poet put tho compound 'Abjdatanotri' 

i a fixed position betweon two other words of simular 8116880760 

ondingi (Dhatrn and 6౮1) and hence 11 18 10 be deemed that tho poet 

purposofully made this nsage 

Durarayal® ౨ Daiva raja [= 0%, king of Gods! 

The grammatically correot form 18 Daivaraja ‘Raya’ (8 & Tolugu 

word which cannot form & compound direotly with tho Sanakrit word 

జాట్ Technically suoh a compound is called ‘VarriSamasa’ 16 

a compound formed contrary to grammar [016 

Since the compound ‘Dative Raya in tho example quoted, follows 

- & number of similar allitorativo case endings, wo may Conclude that 

the poct had willfully used it But proper nouns liko Proudha Dova 

rays and Krishna Dovarnya cannot, howovor, be found fault with 

84 ఆకశేగా = ఆతగా 

'ఆఎగా( గోర్కుల చౌన(గ (8.94) 

85 అబ్బారన్మేకి = అబ్బాతే నేతి) 

“అరయ నర్భాన్వరూపితై. యలిరువారికి బరమధామాది భరయ పరగుహరికి 

న్మూనికాధికభేర మింతై న లేదు నిరత మిద్ధాతి 'నష్టాతన్నేతి' సుతి _-(8-947) 

86 రైవరాయ = ద్రైవేరాజ! 

నికు నుతి యక్షరాయ సుళ్లోం నిగురూపిడే కాశ్యతాయ సరూపకోయ 

సుందరాయ పరేశాయ సుజన నన్నుతాయ యని నీకు మొక్కె_ద దై వరాయ'(8-102) 
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Nayaki1? అ Nayika = Tho heroine of a poom or story, tho 

chiof Lady 

The correct form # ‘Nayikd , 8 feminine gender form ending in 

long vowel ర్ 

The term ‘Nayak’ 18, however, used m Sanskrit compounds very 

frequently, probably owing to the 0100660 cxeroised by Tamil and 

Kannada Tho names of somo of the Vaishnava ౮0668268 660 havo 

“Nayala” as thor sofftx For cxrample, Ranga nayakl, Natha nayali 

Lokansyaki elo Since these names gained great 0800011000. and cur 

renoy, we bave almost coased to think of the accuracy of the word root 

From the view point of usages shown above, it 14 hasty on our 

part to jump to conclusions, regarding Pamanayaka క aoqwremonts 

Usages of this kind might, however, be found in most of the Telugu 

claanca Pamanayaka 38 10 no why inferior to them 

AuIhave alrady pointed out, the poet mems to havo greater 

acqumintance with Sanskrit and Kannada than with Tolugu కారు the 

syntax, thd case cndings of the nouns and adjectives are much 360161 

to Sansknt than to Telugu 18 

87 నాయకీ = బాయిక్ 

'జంజాతు వశ్నసునిం గని మంకా కిని (బేమసేసి మధురాధర ఫో 

కంజాశ భ_ర్ష( బెండ్లి నొగిం జేసెను నాళనాయకిని( గారికి. దావ్ (8-09) 

89 ఎ మూర్ధ్ని బద్దాంజలి (8-72) 

వి వవ్యశరయైవ సద్భక్తి (6 78) 

సి మానితలగు పువ్పమాలికలు (6-119) 
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EBvory post bas his own way of exprcsfion What is actually 

important 18 how the work ploascs men of tasto and ontical acumen 

Loft to mysslf, Iam ofthe opinion that Pamanayika will no 

doubt, heve hu own place in the row of Raja Kavis like Krishnadova 

raya and Raghunatha Nayake bat with a degree of difforonoe regard- 

mg tho poetic (81006 and acquiroement Alas! his hfe span was only 

34 yearn 16 from 1739 to 1773 

Wo donot mow whother he wrote any other works citherin 

Tolugu orf 1 other languages like Sanskrit and Kannada But this 096 

omnibua volume he 91040066 m Tolugu 18 suffrciont for him to atta 

reputation and 06160106 asa poet The 0380601070 and qualitative 

merit of the poom will, Iam sare olovats him to the constallation of 

good poeta 20 

The work iu now 10 the hands of the men of critical disceinment 

1౪800 to them to appreoate and enjoy 

Heieit may not be out of place, if I aay as 006 editor of this 

work, afew words about the editor of tho work 

29 168 noteworthy thak Pamaneyaks a Bhargava Purana haa already 

attracted the university research scholars also Tho palmleaf Ms 

available in OML &RI was 009166 by one 5౯15 Narayane Reddy 

MA, MOL,, for submitting bis desortationin Dec 1985 for the 

award of M Phil Degros in Tolugu of Bangalore 20810 under 

the gmdanceoof Dr TV Sabba Rao, MA ,Ph D, Reader in Telugu, 

Jnana Bharat Bangaloro 

Thad an ౦౮8109 to go through Mr Reddy «dissertation work with 

keon interest 

Pamanayaka 8 work deserves to be taken up for icscarch for the 

award of PhD degree 

28 



The Editor 

The oditor of ths work, Sri Tirumals Ramachandra, a votcran 

a0holar in more than one language and a popalar journalst duly ho- 

nonred with tho prestigeous title ‘Patralara Siromani needa no 806018] 

mntroduchon Ono of the rcasons for the department of Andhra 

Pradesh Government Onental Manuscripts Library and Research Ins- 

titate proforing Sn Ramachatidra for editing of this work 18 that tho 

history of Surapura was better known to him as his bottor half, Smt 

Anantalakshm1 haled from the samo place and had & fund of inform 

ntion about the place Hor father, Sn Peromalla Yenkatacharya was 

& 0180606001 of the Vaishnava famuy of Vadbula Gotra which was 

imnwmted to Surapora by Pachohanm Pamaneyake (1666 1687) for 

Purana Pravachana in the temple of Vonugopala Swami 0 928 & 

echolar of repute, duly honoured by many aud the editor, Sn Rama- 

chandia 18 grateful to bim for the cultural brokground provided by 

him to his family Sri Ramachandra 1a grateful to his wifo also for 

many detarla furniehed by her particularly rogarding the tradigonal 

stories of Surapura This 18 one of tho factors that contnbuted to 

tho idea of this department i entrusting the editing work of Bhar- 

gava Purana to him 

S11 Rams Chandra (born on 16 June 1913) did Sahitya Sromani in 

Sansknt and took Vidwan in Telugu and Samkrit and Prabbakars in 

Hind: Being a scholar m Kannada also with much acquaintances with 

Tamil he made n deep study of the langunges and the result 1s his 

famous works Toluga Lip1 Paattu Poorvottarala (0౧౪౫ and 

Evolulon of the Telugu script) and ‘Nnd1 రుత? (Word and 

Idiom) Hestudied Prakrnita under the groat rcaoaruh scholar, Sri 

Manavall Ramakrishnakaw 50 Vettun Prabhkara Saari, the scholar 

poot was duly aunsted by Ramachandra in the oditing of several Ma 
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Further, Sn Ramachandra’'s ripe experience as pandit in the Serfoyt 

Mabaray Saraswati Mahal Library, Tanjore, the Oriental Manuscripts 

Library, Madrsa and the Mau sotion of Punjab Unmvaruty, Lahore 

Fully qualify him to edit manusonpts of paramount importenco 

Bhausha Sevale Samiti founded by Sri Ramaohandra, Andhra 

Ablyudaya rachayitala Sangam of which he was & momber and tho 

rescarch journal ‘Parisodhana' published undor his able editorahip- 

though for a ahort timo-speak volumes of hia invaluablo servrces 

rondered to the Tolugulanguago and lteraturo ‘Sebitoo 5028021 

Swagatham (The Soliloquy of & ltteraturcs) 8 a compilation of 

articles writton by him on a variety of subjects in the most popular 

wey intelligible evon tothe common roadei 

Sri Ramachandra'a lterary work has always boon బు original 

contribufion The introduction provided by him to this work also 

bears testimony to 16 Ho still feels that had he 00080106, 15 greator 

detail, tho palmleaf manusoiipts of Bhargava Purana in Sanakiit and 

Telugu, it would have been much more useful to tho reader The 

wincerfity with whiah he did thus very rapomnible work to the oxtont 

posnble derservos commendation 

The Acknowledgment 

The present volume ౪ quite & aizgble work whon compared to the 

othor postrcal works published by the dopartment 

The technrcal ataff of the department namely 50 K Vittal Roddy 
Sd K Satyanarnayans, Smt, Y Vatsale, Smt K Indira, SnK VY 
Rama Sastry and Sn D K Srinwmachary have dono their best m 
comparing the pres copy with the palm leaf text, in preparing the 
flaal copy of the appendices and i making necessary correot1ons in 
tho proofs T wih them allsuccess in their endeavours in this 
regard 
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Itisomdent that the 0౧౫41 piogrammo of publatons 1s the 

bughlight of the dopartmontal activities. 

Iam highly grateful to the Government of Andhra Pradesh for 

their కందని mterest in dovolopmg this department 

March 1986 (Sd) 7 V L Narasmba Rao, 

Hyderabad-1 Director, 

APG OML E&RI, 

Hydorabad 

P 9 Inthe first Ime at page 7 of tha ‘Profaoo’ pleass rubstitote 

‘Hanuma’ for Vasudeva at J] No 21 and Vagudova, for 
Mahipati atSl No 22 

The Synonyms ike Mahidhara',‘ Bhupala’', ‘Dharaniramans', 

Dharanipa and 'Mabipati aro common suffixes to tho rulers 

of the progeny 

Pleasc s66 50౧) R's introdnotion in Telugu at page 96 also 
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ఆశళ్వారాచార్యుల చరిత తత్త్వం 

శ్రీ తిరుమల రొమచండ 

థేవర్షి ఆయిన నారదునికి ఒకానొకప్పుడు మనస్సు శోక ప్యాకుల మయింది = ఎన్నో 

విద్యలు శేర్చాను, బాట్ పరమార్థాన్ని తెలుసుకో లేకపోయానే-అని [వివ్మ మానన పుతుడె 

విర్శజ్ఞాని అయి విరాజిల్లే సనత్కుమారుని వద్దకు పోయి తక బ్యాకులతమ ఇలా వివరించాడు 

“మిగ్వేదం భగవో౬ధ్యేమి యజుర్వేదం సామవేద నూథర్వణం చతుర్థం ఇరివానే పురాణం 

పంచమం వేదానాం వేదం పి త్యం రాశిం దైవం నిధిం వాకో వాక్య మేశాయనం వేదవిద్యాం 

(అవ్య విద్యాం భూత విద్యాం శత విద్యాం నక్షత విద్యాం సర్ప దేవ జన విద్యా మే తద్భ 

చవోఒధ్యేమి, సోఒహం భగవో మంత విదేవాస్మి వాళ్మవిల్ “! ఆంటేఎ“భగవన్ నేను 

బుగ్వేదాన్ని;, యుజార్వేదాన్ని, సామవేదాన్ని, వాల్లవదై న అథర్వణ వేదాన్ని వేదాలలో 

ఐదవదైన ఇకివోస పురాణ సంచయాన్ని, పితృలోకానికీ నంబంధించివ వేదాన్ని, గబీకాన్ని” 

ఖాగ్యాన్ని, నిధి నిషేపాల విర్మను, సంవాడాలను, (ప్రాపంచిక విద్యను, వేద విద్యను, (ఐహ్మ 

విద్యను, భూత విద్యను, శత విద్యను, నశ్నత విద్యను, వివవిద్యను, సర్వదేవతలకు, నర్వ 
(వలకు నంబంధిందిన విద్యలను, ఆధ్యయనం చేశాను కాని, భగవన్, నేమ కేవలం మం|తాలను 
తెలుసుకొన్నాను కాని, ఆత్మను, వాటి అంతర్మాన్నీ తెలునుకోలేోపోయాను ఇదే నో కోక 

కారణం రీగిని పోగొద్ధి వాకు కాంతి కలిగించు ” అని (ప్రార్థించాడు, 

సనత్కుమారుడు అతన (పొర్ధన మన్నించి, కేవలం విద్యా సంపోదనం [ప్రధానం 

కాదని, ఆ విద్యలత త్వం నర్వ శేష్టం, సర్వసారం, నర్యాంతేరం ఆయివ (పాణం (ప్రధాన 

చువి బోధింబ, నారదుని ళోకఏముక్తుని చేశాడు బుద్ది కన్నా హృదయం మనకు సన్నిహిత 

మని డీని భావం 

భాగవతావతరణం గురీంచి కూడ ఇలాటి గాథే ఉంకీ వేదారుంను వింగడించి మవో 

పురాణాలు రచించి మవిశాస్తాలు [పవదించి, (వ్మస్మూకాలు నిర్వచించి బువీశంరులకే 

1 భాందోగ్తోపనివత్తు 1 | 2 క 



చి 

తలమానికమైన వ్యానమవాగ్షి చి క్రశాంతిలేక ఏకాంతంలో విచార్యగన్నడై ఊండగా, [తిళుచన 

పర్యాటకుడై వ నారదుడు కాకోఠాశియంగా వచ్చి, విదారకారణమేమవి (పశ్నిందాడు వ్యాన 

మవార్షి తన ఆవేదన తెలిపాడు అప్పుడు నారదుడు 

" అంచితమైన ధర్మచయ మంతయు ( ఇెప్పితి వందులోన నిం 

చించుకగాని విష్ణుకథ లేర్పడ( జెస్సవు ధర్మముల్ (వనం 

చించిన హెచ్చునే గుణవిశేషము లెన్ని నగాక వీకు వీ 

కొంచెము వచ్చు 'బెళ్ళి వారి? గోరి నుతీంపమి నార్యవూభీకా'" 

అని వివరించి కేవల మనో బుద్ధుంపె ఆధారపడే కాస్త్ర సముదాయం శాంతి కలిగించజాలరన్, 

హృదయ కవాటం తెరిగి భగవంతునికి అర్పించి సంకీర్తనం చేయడమే ముఖ్యమని 

ఉపదేశించాడు ఆ ఈవదేశానుసారోం వ్యాన మవార్షి భ క్తికుంచిం చిత్రంతో నంహూర్ణుడై శ సర్వే 

శ్వరుని ధ్యానించి మవస్సును ఏక్నాగం దే 

"అవనీ చరములోన నే పురుషు: డే యామ్నాయమున్ విన్న మా 

ధచుపె లోకీశరణ్యుపై భవములం రప్పింప( గా( జాలు భ్ 

శే విశేషంబి ఆనించు నట్టి భువనక్షేమంకరంబైన భా 

గవకామ్నాయము బారరాయణు(డు దా( గల్పింటె నేర్చొప్ప(గవ్ ' 

మావవుడు ఎంత తపోధనుడైనా యోగి ఆయివా హరి భక్తీ విరహితుడైతీ ఎట్ట 

కాంతీగి పొందజాలడని ఈ రేండు కథల ఆంతర్మం “బౌద్ధికమైన ఆవగావాన మ్యాతీమే 

మానవ్పవి వృరయావ్ని నంకృప్రి వరచజాలందు మనము కేవలము బద్ధితోనే జీవింపలేము 

మన భావాలకూ, ఉద్వేగాలకూ స్థానమైన హృదయం బుద్ధికంచే సన్నిహతం హృదయం 

నంతృ ప పొందకపోతే మాకవ్చరు సుఖంగా ఉండలేడు బుద్ధి మశనవ్పుకు కాంతి. కలిగింప 

జాలదు '* 

భ క్రిత త్వం 

ఈ విధంగా భగవంతువే మవస్సులో కాక పృారయంతో చూడడం భర్తీ రాధాకృష్ణ 

పండితు గన్నట్టు “ఈ భి ద్వారా మానవుడు తనకు భగవంతునితో గం సంబంధాన్ని ఏళ 

వి భాగవతం 1 | 95 8 భా 1 1 196 4 స్వామి ఆతులానంద వేదాంత శేనరి 
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దాతి వీశదంగా (గవాంచి, చివరకు తనకు ఆత్మ భూతుడ్తైన పరమార్శకు కరతాగతుడవు 
తాడు “క్ ఈ భక్తిని పూర్వులు ఎలా నిర్యచించారో చూద్దాం 

భరి బం భజ్ ఆనే ధాశువు నుంచి పుట్టింది భలిండడం, కొలువడం, కరజాగతుడు 

కావడం దీని ఆర్థాలు 

"అర్చక |[పాఠర్చత |పియమేధా సో ఆర్బక 

ఆర్బంతు పకా ఉత పురం న ధృష్ట్రర్నత॥ 

ఆవ స్వరాతీ గర్గరో గోధా పరిననివ్వజర్ 

వింగా పరి శ నిష్కదద్ ఇం్యదాయ్ బర్యోద్యరమ్ "క్షి 

“పాడండి పాడండి ఓ[ఎయమేధా పాడు బాలులారా గానం చేయండి దుర్గం! 

రక్షణం ఆయిన అ భగవంతుణ్ని కీర్తించండి గర్గరం పెద్దగా పలుకు గాక! వీజా నిక్వణ 

చాలు (పతిధ్వనించు గాక! తీగలు తమ స్వరాలను అంతటా చ్యాపింసజేయు గార! వరమేశ్వరు 
నికే మన కీర్తనము శ&చ్భ్వ భాగంలో (వనరించు గాక!” ఆని వేదయిమలు భక్తీ పారవశ్యంతో 

నర్వేశ్వరుని సంకీర్తనం చేశారు 

మానవుని ఆవిర్భావంతోనే భ_కీ ఆవిర్భవించిన దన్నప్పుడు వేదయిమలు భక్తితో 

కీర్తించడం నహజాతి సహజం భక్తిని పలువురు బుషులు, ఆచార్యులు వివిధరీతుం నిర్వదిం 

చారు "భరి రీశ్వర విషయై వానుర శ్రి రికి యు్యాతీ “” పరమాత్మ సరమైవ అనుర క్షే భి 

అని శాండిల్య భరి సూతబ్యాఖ్మాత స్వ ప్నేశ్వరుడు నిర్వచించాడు. ఇది “నిరంతర పేమ 

(వవావహః” నిరంతర (పేమ్మపవాహమన్నారు భగవ్యదామానుజాలు ఈ నై రంతర్మంతోపాటు 

గాఢత్వమూ దీనిలో ఉండాలని విన్దుపురాణ వచనం- 

యా (పీకి రవివేకావాం విషయే ష్యన పాయివీ, 

కా మనున్మరిత। సా మే హృదయా న్మావనర్పతు ” 

"అవివేకులకు విషయ సుఖాలలో ఎలాటి. ఎడతెగని గాఢమైన (కేమ ఉంటుందో 

అలాటిది భగగంతుణ్ణి ధ్యానించే భకువి హృదయం నుంచి పోరాడు ” వారద భక్షి'సూూకాలు 

6 డా సర్వేపల్లీ రాధాకృష్ణ ఇండియన్ ఘోనఫీ సం 2 పుట 705 6 ముగ్వేద 

8 68 5.9 7 కాండిల్యభక్రిస్నుకం 1 6 8 భగవ్యదామానుణుల: క్రిభాష్యం 

9 విస్లుపురాజం 1 80 17 



౪ 

భక్తిని నిర్వచిస్తూ, వివిధ మతాలు వివరించి, చివరకు రన మతాన్ని నొక్కి చెప్పాయి 

“పూజాది మ్యనురాగ ఇతి పారాశర్యః కథాగ్ వ్యకి గర్గః నారదస్తు శదర్పితాఖిలాచరతా 

శద్విన్మరశే పరమ వ్యాకుల తేతి "10 భగవంతుని పూజాదులలో ఆనురాగిం భక్తి ఆరి పారా 

ర్యుని బావం భగవత్కథలలో అనురాగం భక్షి ఆని గర్గుడన్నాడు కాని భగవంతునికి తన 

నకల వ్యవవోరాలు అర్పించి, దైవం మరుప్తునకు వస్తే చింతసడడం భక్తి అవి వారదువి మతం 

దీనినే యామునాచార్యులు 

“దర్శనం వరోఖభ క్షి స్ప్యోత్ పరజ్ఞానం తు సంగమః 

వున ర్విశ్లేష భీరుత్వం పరమా భక్తి రుచ్యతే ''!! 

“రగవత్చాశార్కారం పరభక్తి భగవదైక్యం పరట్టానం భగవంతునితో తేనకు 

వియోగం సంభవిస్తుందేమోనని భయపడడం వరమ భ_కి ” ఆని వివరించారు దీనినే రూవ 

గోస్వామి మరింత ధువవరిచారు 

“అవ్యాభిలపిఠా హన్యం జ్ఞానేశర్మా ద్యోనావృతమ్, 

అనుకూల్యేన కృష్టామశీంినం భరి రగ్తమా క 

“ఎలాటీ |వతీవలా పేక్ష లేక, జ్ఞానకర్క విరహితంగా, కృష్ణుని నిరంతరం అనుకూల 

మార్గంలో సేవించడమే ఉత్తమ భక్తి" 

కర్మ ద్ఞణాది యోగాల కచ్చా భక్తియోగం ఉ_త్హమో _క్షమమైందని భక్తా దార్యురిందరూ 

మడీవివారు “తదేవ కర్మజ్ఞాని యోగిభ్య ఆధిక్య ళబ్దాత్ సాతు కర్మజ్ఞాన యె గేభ్యోఒప్మధిక 

తేరా"! “తభ కర్మ జ్ఞాన యోగాల కన్నా గొప్పది” ఆవి కాండిల్యుడు నొక్కే 

చెప్పాడు “తినత్యన్య భక్తి రేన గరీయసీ”!* భర్తీకి మించింది మరొ౭టి లేదు - ఆవి 

వారదుడూ తన [గంథాంతంలో న్పష్టేంగా చెప్పాడు 

ఈ భక్తికి సాధ్యం కానిది ఏదీ లేదని పాలీన భాగవతాది భక్షి (గంథాలు, ఆధునికుల 

వాశ్యాలూ చెప్పుతున్నాయి భాగవరోం 

10 నారద భక్తి సూకలు 1 16-190 11 యోమునానార్ములు ఆగమ (పామాజ్యాం 

18 రూపగోస్వామి భక్రింసామృతీసింధు [ప్రారంభం 18 కాండిష్మ భకీ సూతం - 

1 82,821 14 వారద భక్తి సూతం 5 14 



వాసుదేవ కేథా [హః పురుషాం తీ! పవాకి ర, 

వశ్రారం పృచ్భకం శోత్తూంగర్పాద సలింం యథా” 
''నారాయణవరా'' సృర్వే న క్రుతశ్చన బిభ్యతి 15 

“ోవాసుదేవువి కథా (షగంగాలు ప్తరువలను, స్ట్రీలను: చెప్పేవాడిని, (వశ్నీంచే వాడివి, ఆశని 
పాదోదకం లాగ పమ్మితులను చేస్తాయి నారాయణుని నమ్మిన వారు కొంచెమైవా ళభయవడ 

వలసిన వనిలేదు ” అని నొక్కి మమబుతున్నది * _సీమతో (గ్రారంమై, (పేమతో వృద్ధి పొంది 

[మతో సమా ప్పనుయ్యే వాస్తవమైన నిష్కకంఠి మైన భగవదన్వేషణమే భ_క్రియోగం”!5 
ఆని వివేకాసందుడు, “మానవ దిత్తవృత్తులకు (ప్రత్యక సంబంధం లది భక్రియోగం "!7 

అని వాషి కేశంలోని దివ్యజీవన నంఘాధ్యతులె న స్వామి శివానంద సరన్వతి ఆన్నారు భరీ 
అనేది జ్ఞాన యుక్తమైన ఆచరణ మని, ఆనగా భగవద్భ క్రీలో వూఢత్వాలు ఉండరాదని, 
భి పర్వకాలన్నైన కదిలిస్తుందని, దానికి అసాధ్యమేదీ లేదని రాధాకృష్ణ నండితుని 
విశ్వానం 18 

శరణాగతి. వప త్రింథరన్యానం 
ఈ భక్తి పరాకాషై ₹రజాగతి గరరాగరికి (వవర్తి ఆవి, భరన్మానమన్ని 

వర్యాయాలు మన భారమంతా భగవంతునిపై ఉంచి అనన్య భక్తితో నిశ్చింతగా ఉండడం 

ఛరవ్యాసం ఈ విధంగా 120 నంవత్పరాలు బీవిశాన్ని ఆసిధారా (వరంగా కొనసాగించిన 

వేదాంత దేశులవారు 

₹అవాం మృదశ్నణ భేరో మదన్నణ ఫలం తథా, 
న నుమ శీవరే రేవే క్యాక్మానం నిశ్షిపేత్ బుధః "|? 

“నేను, నా రవణ భారం, నా రేశణ వంం నాది కాదు, (యః వకి అయిన వారాయీణనీదే అనీ 

వివేకవంతుడు తనను భగవంతునికి నమర్చించుకోవాలి” అని ఊవదేశించారు 

ఈ (వవపత్రి రీజాల వేదాలలోనే కనిపిస్తాయి, అక్కడక్కడ “వయం మాకే ఠ్వే ద్ 

వింద మ్మిపా ఆపి ష్మసి త్మ మస్మాకం తవ న్మసి 'కి “దేనా మేము వీచాళ్లం మీపై 

ఆధారపడి ఉవ్నాం వీవు మా బాడివి మేము నీవాళ్లం” అనే మర్యకాలు (పపత్తిని 

సూచిస్రాయి యజుర్వేదంలోను శరణాగతి విస్పష్టంగా ఈ మంకంలో కొవవ స్తుంది, 

15 భాగవతం 61788 16 స్వామి వివేకానంద కంప్లీట్ వర్క్న్, నం 8, 
పుట 81 17 శివానంద సరన్వతి ,నోరద భక్తి సూతే వ్యాఖ్యి పు 61 13 డాక్టర్ 

ఎన్ రాధ్కృాష్టన్, ఇండియన్ ఫిలానఫీ, నం 8 పుట రీరిశ-65 19 వేదాంత దేశికులు 
వ్యాన దళకం ల్లో 1 20 బుగేదం 906 18,8 68 82 



| 

కం పత్నీలి రనుగచ్చేను దేవాః పత్తు (భార్సభి యిత వాహరణె 11, నాంం గృహ్జావాః 

సుకృతస్య లోకే తృరీయే ప్పషేఆఒ౬ధిరోచనే దివ “41 “ఓదేవా! సుకృతం చేసిన వారే 

(పవేశిందడానికి అర్జ్యమైవ స్వర్గాది లోకాలపై విరాజిల్లే (తిపాడ్విభూతి పొందడానికి 

సక్నులతోచు, సుత భాతృవర్గంతోను, ధన జవనహికంగాను పూజ్యాడవు, ఉన్నత గతి (వదా 

యివి అయిన నిన్నే ఆమసరిస్తున్నా ము_-ళరజుపొందు తున్నా ము 

ఇక ఉపవివత్తుంలో శరణాగరి (వస్తానం చాల దోట్టి కనిపిస్తుంది ““'ముమొతురై; 

శరణ మవం (పవక్యే "క ''మోఇర్ధి అయిన వేను నిన్ను శరణు పొందుతున్నాను ” ఈ 
శరణాగతిని తై తిరీయారణ్యకం వ్యాసవిథ్య ఆని పేర్కొన్నది బిక్టానువైన ఆరుణి తవ 

రండి అయిన (వేజావకీవి ఆక్క (ేశుస్పుకు నర్వోత్తమ మయిన ఉపాయం ఏదని 

(్నోపొడు (సవాపరి నత్యం తపస్సు, దమం, “మం, దావం, ధర్మం (వజోత్సర్తి 

అగ్ని పూజ, యజ్ఞం; మావసోపాసన, వ్యానం ఆనే విధానాలు ఏపరింది, వీటిలో నర్వో త్తమం 

వ్యాన విధానమని యొతాడు న్మాన మంటే భరవ్మాసం-అత్మీ నమర్పణం భరతా చార్యుడు 

(వప తిని నిర్వచిస్తూ, 

“అవన్యపాధ్యే స్వాఖీషై మవా వాన షూర్వకమ్, 
తదేకోపాయేకా యార్థా [పవత్తి శరణాగతి" 

ఇతర విధనుల సాధ్యవడని తవ కోరికలను దేవా నీవే యుపాయమై నెరవేర్పమని పార్థ 
చుటయే (పవశక్తి అన్నాడు? భిగవద్రామానుజాలు వపత్తితో భక్తి సమాది 
ఫొందుకుందన్నారు 4 

భప్రణు ఈ భక్షి (వపత్తులను వివిధ భావాలతో వ్యక్త పరచడం (క్రమంగా 
పెంపొందించి. భగవంతుని తండి)గా, తల్లిగా మ్నిథునిగా, సోదరునిగా చూచి మురినిపోవడం 
వేదాలలోనే కవిపిస్తుంధి యిగ్వేద్ మివులు ఆగ్ని దేవుణ్ణి తండిగ, బంధువుగ, సోదరునిగ, 
మ్మికువిగా కీర్తించారు. అగ్నిం మన్యే. పితరం అగ్నిం ఆపిం అగ్నిం (భాతిరం నదమిత్ 
నభాయమ్ "౫ కొన్నిచోట్ల తల్లిగాము పేర్కావ్చాడు ఖయువులు "త్యం షన పితా వసో త్వం 

al యజార్మేదం 16 50 39 శ్యేకాక్యతరోనవిష త్తు 618 88 నర్వాసిద్ధాంత 
సౌరభం నం,” పుట 8కి 94 రామానుజాలు గీతాభాచ్యం 18 68 
26 ముగ్వేదం 1078 
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మారాక ఓ వసూ, నీవు నాకు తండివి వీవే మాకు కేల్లివి-అగి ఈ మర్యతంలో తల్లీ 

గాను తెండిగాను భావించారు వారు సరన్వ్నతిని (పార్థించినప్పురు ఈ మాతృభావం 

చ్చచ్చేమయింది 

"య స్తే సవమ కథయా యో మయో౬భూ, 

ర్యేన విశ్వా పువ్యని వార్యాణి 
యో రత్నధా వసువిద్ య స్పుదర్వో 
నరన్వతి తం ఇవా ధాతనే కః "a7 

“ఓ నరసన్యకీ, నీ స్తనాలు నిండారి ఉన్నాయి ఆవి విశ్వ కల్యాణ కారకాలు. వాటితో అర్య 

అను పోషిసున్నావు నీవు రత్న గర్భవు వసు గర్భవ్చ బాటిని మాకు (పసొదిస్తన్నావు 

మా పోవజక్తై బాటిని మా ముందు పెడుతున్నావు” తనీ బారు స్తుకించారు ఇట్టి తల్లి 

భావనగల బుక్కులను మనం పెక్కింటివి చూడవచ్చును 

అంతేకాక భక్తిలో భేదాలయిన శాంత దాన్య నభ్మి వార్సల్య మధురో భాబాలను కూడ 

వేదాలలో మనం కమగొవ వచ్చు భగవంతుని ఈ భావాలతో (పళున్తగా స్తురించిన మం్యరాలు 
చాలా ఉన్నాయి చే శాకార మిందం అవకార మిం్టదం "15 రక్షకుడైన ఇందుల్తే, 

పాలకుడైన ఇం|దుడ్ణే 

“వారణ్యగర్భః సమవ ర్తత్యాగే 

భూకన్య జాక। పతి రేగ ఆసీక్ 

న దాధార వృథివీం ద్యాం ఆలే మాం 

కస్మై దేవాయ వానిషా విధేమ “కొ 

“ఏ దేవుశ్నీ మనం (ప్రార్థిద్దాము 1 సృష్ట్యాదిలో గల జేవడేవుత్నీ, సృష్టికి ఏతైక వతీ ఆయిన 

వాడిని, “ద్యావా పృథివులను నిలిని ఉంచిన దాడిని సపార్థర్ధాం*' అనే మర్మకాలలో కాంఠ 

భావం. గోచరిస్తుంది భగవంతుని పలు విధాలుగా స్తుతించి అమ్ముగహం పొందడానికీ 
ప్రయత్నించడం శాంతభావం వీటిలో దాస్య భావమూ స్పష్టం “ఆస్మే దే సంతు సభ్యా 
)లాని'క నీకు మాతోమైతి దుంగళకరం కానీ!, “భబాన। నుచ్నే ఆంతమః సభా వృధే' '! 

28 బుగ్వేదం 808 11 27 బుగ్వేదం 116449 28 యగేషదం! 
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మా నంళోషం కోనం, మా సావాయ్యం కోనం నీచు మా రగ్గర ఉఊండు - అనే మం[కాలలో 

నఖ్య భావం విశదమవుతుంది.. ''శికుం డిహంతి మతయః'' !8 స్తోత్రాలు జవను ముద్దాడు 

తున్నాయి ' ఈం మారా రేల్లి స డఉరేల్సి మాతరమ్" ఆశనిని తలి ముద్దుపెట్టకొంటున్న ది, 

ఆతడు తన తల్లిని మద్దుపెట్టుకొంటున్నాడు, “శవం న వ్మిపా మకిఖీ రివాంతి"ోో వ్మిపులు- 

జ్ఞానులు భగవంతుని. శివవును కల్లి రాలించిచట్టుగా తమస్తోకాలతో  లాలిస్త న్నారు-అనే 

ముక్కలలో వాత్సల్య భావం సువ్య క్ర మవృతున్నది మధుర భావానికి పెక్కు. ఉదాహరణలు 

బిగ్వేదంలో లభిస్తాయి “జారః కనీవొం పతి ర్థసేవామ్“!5్ యువతులను (వియునిలాగ, 

భార్యలను వతిలాగ నన్ను (ప్రేమించు; "జార కనీన ఇవ చేషదానః (పియు౮ాలికి 

(పియడు వరమిచ్చేరట్టుగా. మాకు వరాలిమ్ము, “పరివ్యఇంచే ఇనయో యథా పతిమ్”? 

భార్య భర్తను కొగిలించుకొనేట్టు అనే బుక్కులు మధురో భావాన్ని సూచిస్తున్నాయని వేరుగ 

గెవ్చనక్కరవేదు 

వై దికబున్సలు ఈ భావాలళోనే గాక భగవంతుని (యేమసాటకంగా, ఆతిథిగా, 

మరెన్ఫో రీతులుగా క్రై వారాలు చేశారు 

"విశ క్రమే వృథివీం ఏష ఏతాం 

శే కాయ వివ్ణర్ మనుచే దళన్యన్ 
ధువాసో అన్య కీరయో వా 

ఉరుశినిం సుజవిమా తకార |! 

పరమాత్మ పృథివిని మనుమ్మలకు ఆవానంగా చేయడానికి అకమించుకొన్నాడు దీన 

ఇసులు అళేనిలో తమకు స్థిరమైన నివాసాన్ని పొందుతున్నారు ఆతడు ఈ రిని మానవుల 

కోసం విశాలంగా చేశాడు, “విశ్వేషాం అతిథి ర్మానుషాణామ్”"కో ఆతడు నర్వమానవులకు 
అతిథి, “వికో ఎ? వో అతిథిమ్'" 0 అతడు ఇంటింటికీ ఆకిథి, “పేన్టం వో అతిథిం స్తుషే 

మ్మికమిన (వియమ్” ! వరమ పేమ పాఠతుడైన మ్మికుడిలాగ మీ అతిథి ఆయిన 

భగవంతుని స్తోళం చేస్తున్నాము 

89 బుగ్వేదం 98511 80 బుగ్వేదం 101144 84 మబుగ్వేదం 

10188! 85 బుగ్వేరం 1664 86 బుగ్వేదం 111718 87 బుగ్వేదం 

10481 88 బుగ్వేదం 71004 89 బుగ్వేరం 4180 40 యుగ్వేదం 
41, ము 8841 



జా 

చో కూయేంకి డైతవో వృొత్సు ధీకయో 

వేవంతి వేనా పతయంత్యా దిశః, 

వ మర్షికా విద్యతే ఆవ్మ ఏభ్యో 

దేవేషు మే అధికా మా ఆయేంనత” *2 

మా హృదయాలలో వివిధ _ భావోద్వేగాలు త్మీవమౌతున్నాయి (పేమ కొంగలు 

ఉదయించి వకోల దిక్కులకు వ్యాపిస్తున్నాయి ఈ భబాలికంచే ఉపళాంతి కారణాలు వేరే 

లేవు వా ఆధికామాలు-ఉదా త్రేమైన ఆలు దేవతల పైన-భాగవంశుని పెన ఉన్నాయి” ఈ 

యుక్కులలో భగవంతుని దీనబాంధవువిగా, ఆతిథినిగా, (పేమ ప్యాతునిగా భావించడం 

విస్తారంగా కనిపిస్తున్నది 

విష్ణు = కృష్ణ = వానుదేవులు 

శంతడుముందే. చెప్పీవేట్టు మానవనితోనె పుట్టిన కోమల భావమైన భ_కీ వేదాలలో 

మొలికె_కి ఉపనిషత్తులలో, షురాడేతివోసాలలో విశ్వరూపం దాల్చింది ఈ భ_క్టీ కాయ్యకమాన 

వివిధ దేవతలు అధిష్టానంగా వివిధ రూపాలు ధరించి జవాన్ని సంస్కారవంతులను చేసింది 

ఆ రూపాలలో ఓక్క విష్టువు అంంబినగా వీ స్తరిల్లివ వైష్టవం విష్థుభ_కి (వధానమైన మతం 

ఈ వైచ్తదానికి కూడ బుగ్వేదంలోనే వారులు పోయడం ఇనిపిస్తుందవి పండీకుల అభ్మిపాయం 

“విష్ణువును పరదై వంగా కావించి భ_కితో ఆరాధించే |వత్యేక సాకార దైవారాధన (పధాన 

మైనది చైష్టవ మతం కొలాంతరాన ప్రాముఖ్యం వహించిన విద్దువ్వకు, వైష్టన శాఖకు మూలాలు 

యిగ్వేదంలోనే కనిపిస్తాయి ” ఆని పొఫెకర్ డి సి సర్కార్ ఆలి పాయం “మ 

అనగా వ్యాపనీలుడు, నర్వబ్యాపి ఆని ఆర్థం ఈ విస్ణువు నేడు వ్యాప్రిలోవున్న వెష్టవ 

చుకానికీ ఆరిష్థాత ఆయిన దైవమైన విష్టువు కాడని, నేటి నర్వాధి్య్యమూ ఆనాడు లేదని, 

ముగ్వేదకాలం. ఇం్యదునికే ప్రాధోర్యం ఉండేదని, ఏిచ్ణువు ఇందనేఖుడుగానే పర్టితుడని, 

మొదట్లో విస్ణునామంతో సూర్యుడే కీ ర్రితుడని, యజుర్వేద కాలంలో విష్ణువుకు [ప్రాముఖ్య కలిగి 

యష్ఞిస్వరూపు డయ్యాడని, తై తీ కీయ, శతఎథ (వావ్మదాలలో, నకలాధివాథుడుగ। యేజ్ల 
న్వరూపుడుగ, బితరేయ _వాహ్మణఎలో యజ్ఞ రవకుడుగా (వళంసితురై వాడని, ఈ విధంగో 

48, బుగ్వేదం 10642 48 (పొఖెనర్ డి సి సర్కార్ 1 వాస్టరీ అండ్ కల్చర్ 

ఆఫ్ ద్ ఇండియన్ పీపుల్! వుట 45! 



చేరి 

విష్టపదం పవిధ రూపాంలో వరితామం పొంది కాలాంతేరాన వై బ్హేవ స్ద్ధాంకానిక్ ఆధి 

దేవతగా చెలువొందినట్టు డాక్టర్ సర్వేవలి రాధాృాష్ణ, (పౌఫెనఠ్ ఎం రంగాచార్య, విటి 

శ్రీనివాసయ్యంగార్, (సౌఫెనర్ హేమదందరాయ్ చౌధురీ మున్నగు. విద్వాంసునా 
భావిస్తున్నారు శల 

ఈ విష్టవదానికి పర్యాయాలుగా నారాయణ, భగ, వాసుదేవ, కృష్ణ పదాలు (కోమంగా 

ద్యా_ఫిలోకీ వచ్చాయి నారాయణ శబ్దానికి వారా ఆయవం యన్మ నః-నదుఎకు ఆ్యకయమవి= 

నారావోం అయనం అని పండితులు తెబుతువ్నారు మనుస్మృతి దీనివి మరికొంత వి_ ధరించింది 

“ఆపో వారా ఇర (పోకాః ఆపో వై వరసూనవః। 

కా యదస్యాయవం పూర్వం లేన వారాయణ న్న్మర త 

నారం ఆంటే నీరు ఆ నీరే వరులను పుట్టించేవి ఆలాటి వారం స్థానం కావడంవర్సి నారాయణు 

డని రెప్పబడుతున్నాడు మహాభారతంలో నారాయణని నిర్వచనం ఈ విధంగా ఉంది 

“ఆపో నారా ఇతీ _పోకా అపో వే నరనూశవః 

అయనం మమ తత్పూర్వ మతో నూయశావ్మ్యహమ్ "టీ 

నారమంటే ఏరు ఆ నీరే నరులను ఎవసవిన్తుంది ఆ నీరు మొదట వాకు స్థానం కావడంవర్ణి 

నేమ వారాయణుడి౦ ఆయ్యాను-జన్ నారాయణుడే తనను వివరించివట్లాంది నరాణాం న మూవాః 

గారం శరేదయవం యనస్యన [నరుల గుంపు నారం ఆ గుంప్తను ఆయించినవాడు, 

నరులిందరిలోమ ఉన్న వాడు ఆని వ్యుత్స శీ చెబిలే సర్వకాలాలకు సరిపోతుం దనుకుంటాను 

నీరు జీవికి మూంం గనుక _ాలీమఆ నము భగవ తృథమ్మ్నాశయంగా ఊపాంచి ఉంటారు 

భగ ¥po బుగ్వేదంలో ఒక దేవతకు పేర ఈ డరైవం ఐశ్వర్య మిచ్చేదిగాను, 

రత్నెంచేది గాను నర్యజ్ఞాన యితంగాను, యుద్ధంలో నేవాయకారిగాను నర్జితం “గల్ సున్ 

నేవితా భగో ఇందో నో రాధ సాగమక్ "7 నవత, భగుడు ఇర్మదుడు నంవదలతో 
వత్పురుగాకి అవి, “భగ (్రాతి"భగుడు రక్షకుడు అని, 'హూషా భగ షభృథె మ్యోఖో జా “* 

విశ్వభో క్ర అయిన భగుడు సర్వజ్ఞాడని, పూషా భగం నరన్వతీ బుషంతే "9 భగో న కారే 

44 నర్వో సిద్ధాంత ఫొరథం, నం 7, పుట 8897 45 మనుస్మృతి 1 10 

46 మహాభారతం, కొంతిసర్వం 84140 47 యగ్నేదం 46510 

48 య 49 యిగ్నేదం 5416 650 యి 



౧౧ 

చావ్యో మలీనామ్” )' భగుడు ఇతర దేవతలతో సమానంగా యజ్ఞాంలో వావిర్భాగం పొందు 
కున్నాడు. ఆని నర్టనలున్నాయి విష్ణు భగ కబ్దాలు వేదంలో ఎక్కడా సర్యాయాలుగా లేవవి 

చవేదిర్లా లంటువ్నారు 

కాని, ఈ పూర్వో క గుణనంపన్ను డ్రై న భగుడనే నై దికదేవుడు (కమంగా విష్టుపర్యాయ 

డై నారవి తోస్తుంది ఇన్ని గుణాలనుబట్టి భగ కోజ్ఞానికి తర్వాత తర్వాత ఆరు ఆర్థాలు రూర 

చుయ్యాయి అట్టి గుడాలు గలవాడు భగబానుడుగా రూపొందాడు 

“లశ్యర్యన్మ సమ్మగన్య వీర్యస్య యస (య, 

డ్ వైరాగ్యయో క్చెివ వజ్ణాం భగ ఇత్రీరిత॥ " శకి 

నమగై ఏశ్యర్యోం, వీర్యం, యాను, సిరి, జ్ఞానం, వే రాగ్గం-ఈ ఆరూ ఛగళబ్ద పాచ్యోలని 

విష్ణుపురాణం నిర్వచించింది. విష్ణుపురాణం భ గ ఆతరాలకూ వ్యుత్నత్తి చెప్పింది 

“నంభర్తా చ తథా భర్తా భకారార్థో ద్వయాత్యకః, 

నేతా గమయితా (గస్తా శకారార్థ స్థధాయిశే "6! 

భకారానికి గంభర్తో, భర్త ఆవి రెంఉర్థాలు సృన్తి కార్యానికి వకృతి పాధనంగా కలవాడు 

నంభర్త సృజింలివ దానిని భరించేవాడు పోవించేవాడు భర్త ఆల్లీ గ కారానికి నర్వాధారుడు, 

సర్వలయకర్హ, నర్వ కర్త ఆని ఆర్థాలు, కనుక భగనానురు భగవంతుడు ఆంటే సృష్టి స్థితి 
లయ కారుడని ఆర్థం ఈ పదం [కమంగా నిధుంటువులకు ఈ అన్ని అర్ధాలతోను చేరిండి 

'భగ గ్ర కామ మావోత్మ్యా వీర్యయకృారత శీర9మ'' అని అమరరోళకారుడు దెప్పాడు 

భగవ్మదామానుజులు ''నర్వ హేయ (వత్యనీక కల్యాణ గుణవ_క్త్రయా, పూజ్యా త్ఫూజ్యతేమో 

యోఒసౌ భగవాన్ ఇతి ళబ్బతే'' కో ఆని భగవచ్చబ్లాన్ని నిర్వచించారు. సర్వహేయ విరుద్ర 

మైన కల్యాణ గుణాలు 6లిగి ఉండడంవల్ల పూజ్యులకన్నా పూజ్యుడై నవాడు భగవాన్ అని 

చెప్పఐడుతువ్నాడు ఆని దీని ఆర్థం 

విష్ణు నారాయణ పదాలకు వర్మాయాలై న కృష్ట వాసుదేవ పదాల. విషయంలోను 
పండిశులలో మశేభేదాలు దాల ఉన్నాయి కృష్ణ ఆవే పదానికి సామావ్యార్థం నలుపు కారి, 

కృష్ణుని ఆహర లీలిరికు ఆక్షర్షి తులై నందువల్ల కొబోలు నిభంటుకొరులు దానికి “కర్షతీ చిత 

61 బుగ్వేదం! 8498 62 విష్ణు పురాణం 56072 

58 విష్ణుపురాణం 6678 ర4 రామానుజులు విష్టు సవ్మాననామ భాష్యం 



౧5 

మరీ కృష్ణ[గ మనస్సును ఆకర్షించేవాడు, “సర్వం గరోతీతి కృష్టః'' సకలమూ నర్వహింలే 

చాడు ఇర్యారిదిగా స్యత్పత్తులు రెప్పారు.. వేదాలలోను, ఉపనినత్తులలోను కృష్ణుని పనీ 

లేకపోలేదు కాని, ఆ పని ఇవ్వడు (సవంచమంకా వ్మాపీందిన కృవ్హుసిది కాదు ముగ్వే 

దంలో కృష్ణుడు (పతినాయకుడ్తై ఇర్మదుని సత్యర్థిగా ఉన్నట్లు ఒక ఏిద్మిరమైన బిక్కు. 

ఊంది 

“ఆరదప్చో ఆంశమతీ మతిష్ట 

దియానే॥ కట ది నవస? 

ఆవక్ త మింద? కబ్యాధ మంత 
మపస్నేహితీ ర్ఫృమణా ఆధ ర్త "క్ 

వేగంగా వెళ్ళగల కృష్ణుడు పదివేల మంది భబటులరో ఆఅంటమతీ దగ్గర బునలు కొడుతూ 

ఉన్నాడు చుపోబలవంతుడైన ఇం[దుడు ఆతిన్ని వేట్టుకొన్నాడు మానవుల హిళంకోరి 

ఇంకుడు ఆశని కూర స్రెనికుంమ మట్టు పెట్టాడు మరికొన్ని ముక్కుట్లోను కృష్ణాడు 

ఇందుని (పఠ్యగ్గిగానే వర్ణితుడు వీరిద్దరూ రరచు యుద్ధాల చేసేవారని (పకిద్వంద్విత్య్వరా 

కీవంగా ఉండేదని స్పన్హేమవృతుంది 

“మందినే పీతుచుదర్చికావరో 

యః కృన్ద గర్భా నిరతావ్భృ జిర్వనో, 

ఆపన్యవో వృషణం వ్యజడవణం 
మరుఠ్వంఠీం ని ఖ్యాయ హవామహే "56 

రీజస్వంతువీతో మనకు హితం కలిగించడానికి, మనకు మ్ముతుడు కొవడానికీ కృష్ణువ భారక్లే 

గర్భోలను విళ్ళిన్నం కావించిన వ్యతోయాధధకుడై న, వర్యవడార అయిన మరుద్గణాలతో 

పూజలందుకుంటున్న ఇంద్రునికీ మన హవిస్పులచు ఇద్దాము 

ఈ యద్ధోలలో కృష్ణుడు గెలిచినట్టు కోనరారు అయితే, ధాందోగ్యో పనివత్తులోని 

కద్ధె తద్దోర అంగింస। కృష్ణాయ దేవక్ వ్యుకాయోక్యోబాద “౯ ఆంగిరసుని ప్యుతుడైన 

ఘోర మహర్షి దేవకి ప్యుతుడ్రైన క్చోన్టునతో ఇలా ఆన్నాడు-ని ఈ వర్మరంలో కనీస్ంచే 

£5 యుగ్వేదం 8 965 18 656 బుగ్వేడం 141611 67 ధాంటోగ్య్మోవసిషర్” 
8175 



లకి 

శృృష్ణుడు ఇం్యరునితో పోరాడినవాడ కాదు నూటసదానేండ్లు జీవించినవాడు కి కాని, పురాణాల 

లోను ఇం్యరకృృష్ణుంకు నంఘుర్షణ ఉంది. ఆ సంధర్షణలలో కృష్ణుడే గెలిచాడు వీటన్నిటినీ 

చిల్లీ విద్వాంసులు కృష్ణ పదం, కృష్ణ న్వరూపం కూడ మారుతావచ్చిందసి భావిస్తున్నారు 
హెరివంశో బాగవతాదులలో వర్జితమైన కృన్ణలీంలు బుగ్వేదంలో కనబడే గోరశకుడై గోప 

శబ్ద చాచ్యుడై న విష్టువుకు నంవింధిందిన గాథలనుంచి చిలవలు నలవలుగా వ్యాపిబెంది ఊంటా 

యని (పొఫెనక్ డి సి సర్కార్ ఆఖ్మిపాయపడుతున్నారు కృష్ణుడు ఆనార్యవాతి 

చాయకుడై ఉండి, వై రిక కాలంలో ఇం|డునికి పతిద్వంద్విఆయి। స్పరాజరాంంలో ఆరీకోర్యా పి 

చెంది, భగవగ్గీతా కాలానికి తన స్థానాన్ని తిరిగి సంపాదించుకొని భాగవతుల వాసుదేవుని 

శోను, వైచ్టవుల విష్టువుతోను ఏకత్వం పొందాడని డాళ్టర్ సర్వేవర్లి రాధాకృష్ణన్ భావి 

స్తున్నారు ఈ ఏమైనప్పటికీ వేరముక్కురి కాలం మంచి ఉపనివషత్కలం వరకు కృష్ణుడు 

వేదిక తత్వజ్ఞుడనే నం_ద్రదాయేం ఉందనడం స్పష్టం మవోభార తేతివోగంలో కృష్ణు చరిత 

ఆరార్మనాయకుడుగా, పరమార్థక్షానోవదేశికుడుగా, ఆవార్యజారికి ఆధిరేవుతుగా గోడ 

శిస్తున్నది కాలాంతరంలో కృష్ణుడు శ విష్ణు మరిపూగావతారమనే స్థితి కూడ మహాభారతం 

మంచే తెలుస్తున్నది 61 అని డాక్టర్ రాధాకృష్ణన్ ష్ణ] విశ్వాదార్యళ్వాన్ని నిర్ధారించారు 

నవభారత నిర్యాతేలలో ఒంరైన వివేకానందులు కృన్టుని గూర్చి చెప్పిన మాటలు ఇక్కడ 

ఊట్టంకించడం నముబిళం కృష్ణుడు వివిధ రూపాలలో ఆరాధింవబడుతుచ్నా డు ఆకడు 

చురువులకే కాక స్రేంకు, విన్నలశకేకాం పెద్దలకూ ఆదర్శం (పేమ (_పేమకోనం, విధి = 

ఎర్తవ్య నిర్వహణ విధికోసమనే మవిసత్యాన్ని పపంచ చర్మితలో తొలిసారిగా కీనుగోని 

|వకలెంచిన [వథమాబార్యుడు "2 అని వివేకానందుడు ఎలుగెర్తీ కీ రించారు 

వాసుదేవ *జ్ఞం విషయంలోను పండితులు పెక్కు వాదవివాదాలు వేశారు భారం 

భాగవత హరి వంకావిలోని కృష్ణుడు దేవకీ వసువేవుఎవ్ముతుడు. వసుడేనసుతుడు కావడం వల్లి 

వానుకేవుడై నాడు “కొని ఈ పురాజముంకు బూర్వ[గంథముల వాసుదేవ సదీమునకు కృష్ణ 

శబ్ద సంబంధము. గావచు ఆ పదము పత్యేకముగ గోచరించును. అందుచే. నా వాను చెవుడు 
కృష్ట దాసుదేవువకు ఆన్మూడై యుండనోప్తు కోం| కమమాన వీ రికికువురకును అభిన్నర్వ మేర్చడి 

69 తిరుముల రామచంద్ర హింరుప్పుల వండుగలు-పర్వములు, సృష్ట్రాషమి b9 (ప్రౌఫెకక్ 

డిస్ నర్మార్ హిస్టరి అండ్ క్చర్ ఆఫ్ ద ఇండియన్ పీవుల్ పుం 4083 

00 డాక్టర్ ఎన్ రాధాకృష్ణన్ ఇండియన్ విలానవీ, సం |! పుట 87 కి! డాక్టర్ 

ఎన్ రాధాకృష్ణన్ ఇండియన్ ఫిలాసఫీ, నం 1, పుట 498 63 స్వామి వివేశానంద 

ఏంప్లీట్ వర్మన్, నేంపు 8, పుట లిరకి 



౧౯ 

యే కరుగనే భావింపబడ్ యందురని తోచును ఈ విధమున శీికృవ్ణేవామము గూడ కాలార 

కర పరిణామము నొంది వివిధ (నవంతుల గలివికోఎ మవోనచు లేర్పడుచందము, ఆనేళ్ 
వ్యక్తురి చర్మిరముల స్వీకరించి ఒక మవళబ్రమె వైన్సవమతమున ముఖ్మిస్థానము నౌందినట్లు 

వ్యర్తము "ర 
వైష్ణవమతం = అళ్వోరులు 

ఈ వై దికమైవ విష్థ్వారాధనం వివిధ సమయాల సత్మపదాయోవనదులతో పెనగౌవి, 

మవోమతమై భారతదేశంలోని ఉఊల్తరావథాన్నే కాళ ఇతర ద్వీపాంకూ వ్యాపించింది 

ఊక్షరాపథం మంచి దక్షళాపథానికి విస్తరించింది నావామాట్ శాసనాన్నిబల్రి భక్తి (వ్రధానమిన 

భాగవత వైన్ట్వమతం దక్షిణా పథానికి (కీన్తు పూర్వం మొద కతాబ్దంలో వచ్చి వుంటుందని 

డాక్టర్ రాధాకృష్ణన్ అభ్మిపాయపడుతున్నోరు uy కీరస్తశ 8 ౦ మొదవె *కాబ్దంలో వున్న 

వాల సాఠవాహనుడు సేకరించిన గాఖా సప్తశతిలో కృష్ణు లీంలనుతిలిపే గాథలున్నందున, 

ఆ కథలు దతిణాన ఆంతే (చేచురోంకొండానికి రె డు మూడు కతాబ్దాలయినా వట్టవచ్చునని 

భావిస్తే కృష్ణ భక్షి మరం ఆంతకు కోన్నె ₹తాళ్లాంకు ముందే దక్షిణానికి వచ్చి 

వుంటుందమకోవచ్చు 

ఈ మరవ్నా ప్పని ప్రొఫెసర్ హేమచం్యదరాయ్ చోధురీ చర్చిస్తూ “ఉత్తర భారతం 

నుంచి దక్షిజానికి వరిన వచ్చిన భాగవత నం్యపదాయానుయాయలలో వాథముని మొదటి వాడు 

శావచ్చుము ఆయన తమిళదేళావికి భాగవరమళాన్ని. తీసుకువచ్చి ఉంటాడు “ఈ* దీనిచే 

(పౌఫెనర్ టి రాజగోపాలా రారియార్ సమర్థించారు వాన్తవానికి ఆళ్వారు ద&ీణా వథానికి 

వచ్చిన పాచీన (బాహ్మణ మత |వచారోకులా వారు వేదాంత త్త్యపు భ_క్త్యంశాన్ని వదారం 

చేశారు అ్మపచారానికి వజాభాష వాడ్ మంచి (పభావం కలిగింభారు "ఈ 

ఆళ్వార్ ఆనే తమిశ పేచావికి భక్తుడు, భక్తి తగ్మయుడు భి నిమగ్నుడు అని 

అర్ధం "ఈ ఇశ్వారులు యోగీశ్వరులు, వీరు విశ్వపొరుణ వీరు నకల మానబాకికీ చెందే 

68 సర్వ సిద్ధాంత సౌరభయు,నం పు7, పుట ర్!, 52 * డాక్టర్ రాధాకృష్ణన్ 

ఇండియన్ ఘోూసఫీ సం షృు2 వుట 687, 64 (పౌఫెసర్ హేవచంద రాయ్ 

వౌధురీ మెరీరియల్స్ వర్ దిస్టడీ ఆఫ్ ది యర్టీ షాస్టరీ ఆఫ్ ది వైష్ణవ సెక్స్ పటం 

112, 65 (పొఫెబర్ టి. రాజగోపాలా దారియార్ వ్వెష్టవైట్ రిఫోర్మర్స్ ఆఫ 

ఎంక్యా, షట 8 



౧౫ 

వారు "టే ఆని ప్రొఫెనర్ టి ఎం పి మవిదేవన్ అనగా, "ఈ మవి భక్తులు భగవంతుని 

లోనే జీవిస్తూ, ఆధ్యాత్మిక మవాపురుష వర్గాన్ని నిర్మించారు "67 అం డాక్టర్ రాధా కృన్ద్ 

వస్తుతిందారు “అపార భగవ| త్రేమహాగరంలో (కీయాశీల శాంతిని పొందే (పేమ తన్మ 

యకా నువర్ణ తరంగిణి అక్వారు ఆతడు సజీవ భగవద్గీత, ఆరేడు నిక్ళ్షసిస్తున్న ఉప 

నిషక్తులు, కాస్తోలు, ఆశేడు సంచార దేవాఆయేం, భర్తీ పారవళ్యాన్ని (వస్తుతించే 

చెలువ "6 

నీరు ఉత్తరభారతం నుంచి దోశ్నీణాపథా౦కి ముఖ్యంగా రమిశనాడుకు వచ్చి వివిధ 

శావిలలో వున్న వివ భక్షి మఠాన్ని తమిళభావలోనే పదారంచేసి తమిళదేశాన్ని విష్ణు భక 

(వవావాంలో ముంచెత్తడమే కాక తమిళ సాగాత్యాన్ని ఆమృతమయం చేశారు ఈ ప్రబావం 

చక్షిజం నుంచి మురరి ఉత్తర వాహిని ఆయి ప్రవహించి వలువురు మవోపురువుంను ఆవత 

శింప జేసింది. ఈ ఆళ్వారులు మహాకవులు క్తి దృష్టితోనే కాక రవిరాదృస్టితోమ 

వీరి రచనకు కలకాలం నిలుస్తాయి ఆశ్యారుం పాశురాలు (సూక్తులు) భగవద్భాన 

పరిపూర్ణాత్ముల హృదయె గ్గారాలని డాళ్టేర్ రాధాకృష్ణన్ (వశింసించారు కొ "బారి పల 

కులు ఆనుళూకి గాంభీర్ణపు లోతుంనుంచి పైకివచ్చిన ము్తీలు ” ఆని(పొఫెసర్ ౩ శేష్మాది 

ఆంటారు 79 “భగవంతుని ఆనంత కలాగుణ ముహోదధిలోనికి దూరము జౌద్చి, ఆశనిలో 

ఏకత్వము కొరకు త్న ప్రినొందని ఆర్తిదే ముంచివేయఐడి ఆకని గుణాభివర్ణనములో నిలిచి 

యువ్నవారు ఆళ్చాడీను వివేక హన్యుఖై దోషభూయిస్టులై [కిందనున్న మానవులకు 

ఆదర్శోపదేశములచేత యథార్థ భక్తిని ప్రదర్శింప బరమాత్మునిదే ఆదేశింపబడి మానవా 

కృతి దాల్చిన నిత్య న్వతేం్యక భక శిభామతులు అక్వార్ల వారే పరమాత్ముని ఆమూల్యముగ 

గ్రహించి యుండుటదే నట్టి భక్తి తఅన్మయత్వ్యమునొందిరి వారు భ్రొకృష్ణుని ఎక్కువగా 

శిర్తించిరి “”! ఆని స్వామి రామశృష్ణానందుం వివరణము 

దక్షిబ భారతంలోని ణీ వైవ్షవ నంవధాయేం (వకారం ఆగ్విద్ద వర్నిద్దరు 

1 వెష్ణవులు అనుదినం వారివి 

68 ప్రొవెనర్ టి ఎం పి మచోడేవన్ ఎ సెమినార్ ఆన్ సెయింట్స్, పురీ 

87 డాక్టర్ రాధాకృష్ణన్ సెమినార్ ఆన్ సెయింట్స్, పుం 4 క8 ఆరాధన పుట కరీ, 

మిల్ )958 60 డాక్టర్ ఎన్ రాధాషృవ్షన్ ఇండియన్ 3ంసవీ, సంస్త ఏ,పుట 666 

70 పాఖనల్ కె శేషాద్రి సెమివార్ ఆన్ సెయింట్స్, పుట [81 "1, సర్వ సిద్దాంం 

సౌరభం నంపు 7, పుట 118.118 



౨కు 

“రూతం సరశ్చ మహదావ్వాయ భట్టనాథ 

(్రళ _కిసార కులశేఖర యోగివాహావ్, 

కణాల ఏరేణు పరకాల యకీంద మ్మిశాన్ 

(శ్రీమత్నరాంకుగడునిం (వణతోఒస్మీ నిత్యమ్ " 

అని న్మరిన్తూ వుంటాడు వీరి తమీళనోమధేయాలు వరునగా ఇవి, పూదక్తాళ్వార్, పోయ్ గ 

యాళ్యోర్, 'పేయాళ్యార్, పెరియాళ్యార్ (విష్ణుదిత్తురు); తీరమ?3ై యాక్వార్, కురి శేఖరాక్వార్, 

కిరుప్పాణి యాక్వార్, తొండరడ్ స్పౌడీయాళ్వార్, తిరుమంగై యాళ్వార్, మధురకవి 

యాళ్వార్, నమ్మాళ్వార్. పెరియాళ్యార్ రుమార్తెఆయిని ఆండాక్ను (గోదాదేవిని కూడ 

చెర్చడంతో ఆళ్వార్ల్ సంఖ్య వన్నె =డవ్చతుంది 

శ్రీవెన్టవులు. వీరి ఆవకారకాంం గురించి గురు వరంవర పకారం ద్వోవపరయుగమని 

అంటారు కోని, బారి రచనంభఛాష, వాటిలో వర్ణనలు మువ్నగులానిని బట్టి [కీస్తోకం 

లేర్వాతేనని అధునిక చకితకారుం నిర్ణయం ఇంతకూ “వివిధాశ్వారుల కాలం గురించి కిది 

ళంగో నిర్ధారణ చేయలేము. (క్రీస్తు కం 500 నంవక్సరాలనుంచి వడు శోరాబ్దారి కాలంలో 

జీవించి వుంటారని సామాన్యంగా ఆంచరూ అంగీకరిస్తున్నారు * అని స్వామి న్మరణ వంద 

అలి పాయేపడుకున్నాడు "2 మూంళ్యారుంనబడే పేయాళ్వార్, పౌయ్గ్లై యాశ్యర్, పూదత్తా 

శ్వార్, వారి నవకాలికుడైన కిరుమశిశై యాళ్యార్ ద్వాపరయుగంలో తొంగ్రమరడలంలో 

పల్లివరాణ్యాంలో ఉన్నారన్నది నహేతు.ంకాదవి, పళ్ణివ్వలు (కీస్తుగళం వాల్లోశతాబ్బంలో కాంచీ 

పురాన్ని పాలించారని, పోదకశ్వారో రచనలలో నేటి మవిబలిపుర మైన మామల్సపురం ఆతని 

ఇన్మస్థానమచి స్పష్టంగా తొండ్డింవల్లి, ఆ మామల్ణపురం కీ)స్తుకకం ఏడవ కోఠాన్చింలో నిర్మితం 

కావడంవల్లి ఈ ఆళ్వారు, ఇతని నవాచేడులు ఏడవ శతాబ్దంలో ఉండివుంటారోని (పొ ఫెనర్ 

లొ ఏ !గేపీనోథరావు అభ్నిపాయం * కాని, అణ్న్వన్టు మూడవ శతాబ్దంనుంచి తొమ్మిదవ 

శతాబ్దం వరకు ఉంకివుంటారని డాక్టర్ ఎన్ కృష్ణస్వామి ఆయ్యంగార్ అంటున్నారు 1 

మరికొందరు వండితులు ఈ ఆళ్బార్లను మూడు వర్గాలుగా నథమ, మధ్యము, అంతిమవర్గాలుగా 

విళణింరారు. పొయ్గ్లై యాశ్యార్, స్రోదర్తాళార్, పేయాక్యార్, వీరినమకోలికుడై న తిరుమ 

12 స్వామిళ్మరణొనంద యవమిద్ధభారశ, పల 228, 1281 78 (పొవెళల్ ల్ ప 

గోపీనాశరాన్ష ది వాస్టరీ ఆఫ్ (శీ వై్టవాన్, వుట 10 174 డాక్టర్ శ కృష్ణస్వామి 

ఆమయ్యరిగార్ ఎర్లీ హిస్టరీ అఫ్ వ్రైన్టవిజం ఇవ్ సౌద్ ఇండియా, వుట 80 



౧8 

ర? యాళ్వార్ = ఈ నలుగురు [పథమ వగ్గంవారు నమ్మాళ్వార్, కుల శేఖిరాళ్వార్, మధుర 

కవి యాళ్యార్ పెరి యాళ్యార్, ఆండాక్- ఈ అయిదుగురు మధ్యమనగ్గంవారు తొండరడీ 

పొడి యాళ్వార్, రిరుప్పాణి యాళ్వార్, తిరుమంగై యాళ్వార్- ఈ ముగ్గురు ఆంతిమ 

వర్గంవారు 

వర మకారుణికుడై న భగవంతుడు ఆనాదికర్మ వాననాదోవ దూ కాంఠే1కరణులయి ఆప 

మార్గంలో (పవర్తిచేవారివి చూచి, వాళ్ళను ఎట్టయినా ఉద్ధరించాలనే సంకల్పంతో భూలోకంలో 

మానవుడుగా రామకృష్ణాది రూపాలతో ఆవకరించాడు అయినా, ఈ చేతమలు ఆనురభావం 

ఆవంంబించి తన ఎడల తగిన భక్తి విశ్వాసాలు చూపక ఆధోగతికి ఆభిముఖులుగా ఉండడం 

చూరాత వారిని ఎలాగయివా గ్బెక్కించారినే సంకల్పంతో తనను వరివేస్టిందిన నిత్యులయిన 

ఆనంత గరుడ వివ్వ క్సేన (షథృతుంను, తాను ధరించిన [శీవల్ప్ కౌస్తుభ వనమాలా వైజయంతీ 

పంచాయుధాలను పరిశించాడు. బారు, ఆవి తనకున్నట్టి క క్రిగలబారు, కలవి గనుక దారిని 

(దవిడదేశానికిపోయి, కావేరీ, తామపర్టీ, కృతమాలా (వైగై), పయన్వినీ (ప్రాలార్) మున్నగు 

నడీ తీరాలలో ఇన్టేమైన లోట్ల, ఇష్టమైన వర్ణాలలో అవశరించి నకల చేతనులమ కడతేర్చుడని 

ఆజ్ఞాపించాడు అ ఆజ్ఞ శిరసావహించి దారంకా సరోభూకాద్యాళ్వార్లుగా జన్మించి నేర్వాధిశార 

మైవ (దావిడ వేదాన్ని సాంగోపాంగంగా లోకోషూారార్థమై రచించారు- ఇది (శీ వైర్టవులు 

సౌం్యపదాయికంగా ఆల్యార్ల ఇన్యకారణం గురించి నమ్మేవిషయం కనుక ఇది వైదిక విష్ణ 

భక్తి నం పచాయానికి ద్రవిడ దేశంలోవున్న విష్ణుభక్తి తక్త్వానికి సమవ్వయంగా భావించాలి 

మొదటి ఆళ్వార్లు 

నరోయోగి 

తొలి ముగ్గురు ఆళ్వారులలో పెద్దేవారయిన నరోయోగి (పొయ్గై యాళ్వార్)”క్ ద్వాపర 

యుగంలో సిద్ధార్ధ నామ నంవత్సరాన ఆశ్వ్యయుజమాసంలో శుక్టవత్షాన్టమీ మంగళవారంనాడు 

76 ఈ ఆకార్ నిత్యతనియ- 

కాంబ్యాం నరసి హేమాళ్టే జరం కాసార యోగినమ్ 

కలయే యః టగ్రేయఃపర్నూ రవిం డీప మకల్పయోశ్ 

తిరువశతేం తనియ - 
తులాయాం డవరే బారం కాంద్యాం కాంచన ఐరిజాత్, 

ద్వాపరే పాంచజన్యాంగ౦ బరోయి గిన మాయే 



లంద 

[శోనఆ నశ్యతంలో కాంచీపురంలో ఉన్న యుఖో క్రికారిస్వామి నన్నిదిలో ఒకి కామరకొలనిలోని 

ఒక కామరపూవులో సర్వేశ్వరుని పాంచణన్యాంళలో అవతరించారు ఈయన చెవ్పనలవికాని 

ఖానభ_క్రి వైరాగ్యాలు కలవారై ఆతులను ఉష్టేవింవచేమ్తా ఉండేవారో 

భూతయోగి 

ఈ ముగ్గురిలో రెండవ వారయిన భూళయోగి (పూదక్రాళ్వార్) పోయ్గ్లై యాశ్యార్ 

ఆవేతరించివ నురుగటి దినం ధనిష్టా నష్యతయు క్ష నవమినాడు నముుదతీర మందున్న 

తిర్షుష్కుడల్మల్లి (మల్లాపురం - నేటి మవో ఐలిపురం)లో ఒక బండిగురివింపూనవులో మవ 

విష్ణువు గదాయోలో జన్మిందారు భగవదన్యుగవంతో పరమఖృక్రి జ్ఞాన వై రాగ్యాలుకలివా_రె 

భగవంతునికి ఆంతరంగభక్తుల్నై ఉండేవారు గే 

మహాయోగి 

వీరిలో మూడవవారై న మవోయోగి (వేయాణ్యుర్) పూదర్రాళ్వార్ అనించివ నెలలోనే 

శతభిషా నత్యతయుక్ష దళమినాడు మయూరపురంలో (నేటి మృదానులోని మైరావూర్లో) 

మాధవస్వామి మందిరే నమీపంలోని కోనేటిలో ఎ(రకలువలో ఆవతరింది, జనం తన్ను వెరి? 

వాడు అని అనుకొనేరీతిగా భగవదృ్భ కిలో ఒడలు తెలియక ఉండేవారు వీరు ముగ్గురూ 

నమీవస్థలాలలో, ఒకరి తర్వాత ఒకరు ఒకదినం వ్యత్యానంతో జన్మించినా, ఒకరిని మరొకరు 

ఎరుగడు ముగ్గురూ ([గామైకరా[తంగా తిరుగుతూ, భక్తీ (పచారం చేసేవారు 

ఇలా కిరేగుతుచ్న వీరు ఒకమారు ఒకరా కి తిరక్కోవలూరు (దేవాశినగరం) ఆనే 

ఊరిరో ఒక భాగవతో శముని ఇంటి అరుగుమీద చేరారు ఆ ఆరుగు ఒకరు వడుకోడానికీ, 

ఇద్దరు కూర్చోడానికి, ముగ్గురు నిలబడడానికి దాలినట్టిది మొదఏ నరోయోగి ఆ ఆరుగుపై 

చేరారు పిదప భూతయోగి వచ్చారు. తర్వాత మవోయోగి నమీవించారు ముగ్గరూ 

76 ఈ ఆళ్వార్ నిత్యతవియ- 

మల్చాపుర వరాధిశం మాధవీ కునుమోద్భవమ్, 

భూతం వమామి యో విష్ణోః క్లానదీవ మళల్పయత్ 

తిరునష్యత తవియ-- 

తులా ధనిష్టా నంభూతం భూతం కల్లోల మాలిన 
తీరే వుల్లోత్సలే మర్గావుర్యా మీడే గదాంళజమ్ 



న. 

పరస్పరం కుళల్మపశ్నల తర్వాత వినుళ ర్రుంని తెలమగౌని ఆ ఆరుగుమీదే నర్దకొవి నిలుచు 
వ్నారు వారి ఓరిమిని పరీక్షింపదలచి సర్వేశ్వరుడు అదృగ్య్థంగా వారి మధ్యకు వచ్చి ఒ త్రిడి 

కలిగించడం (పారంభించాడు బిమ్మలీకటి తమకు తెలియకుండా నాల్గివవారెవరో తమ మధ్య 

దూరుతున్నట్టు తోచి. వారు ముగ్గురూ ఆశ్చర్యపడి, చివరకు ఆది భగవశ్పరీకగా [గహీంచి 

(ప్రార్థించారు. వారికి పరమాత్మ పాశార్కరించాడు వెంటనే బారు ఆనందోక్సావోలు పౌంగి 

పౌరలగా పాశురాలతో స్తుతించారు పొయ్గైెయాళ్వార్ పరవనలె 

“వెయందగకయా వార్మడలే వెయ్యాగ 

వెయ్య కదిరోన్ విశక్కాగ 

శయ్య పడరాగియా నడిక్కే 

జాట్టినవే ఇదరాశినీంగవే యెన్ను ” 

ధారేజి వమిదగ పారా 

వారము ఘృతే పూరముగిను వనజాతహితుం 
డారోపిత దీపముగా 

వారతి నిడి సూ_్లిమాల వారి కర్చింతున్ ౫” 

అని సో తం చేయగా, పూదక్తాళ్వార్ అనందతుందిలుల్సై 

“అన్నే తగుళియా ఆర్వమే నెయ్మ్యగ 

ఇన్సురుగుకందై. ఇడుకిరిమానం బురుగి 
ఇానచ్చుడర్ విశక్కే క్తినేన్ 

నానవార్కు. జాన కేమి పురిందివాన్ * 

మనముమ [పమిదగ భ శ్షిని 

ననువగు నెయిగాగ (పేమ నధి కోజ్టులమై 

శనరెడు చిత్తము వర్తిగ 

ఘనదీవము నె శ్రితివుడు కీమాలాక్షునకున్ 7 

ఆని కొనియాడారు వెంటనే పేయాళ్య్వార్ కోనుం నుంది ఆనంచలాష్పాలు రాలుతుండగా, 

77 U మేడేవల్లి చేంక టర మశాచార్ములు (శీ మహాభ క్ర విజయం, 

గుతుపరంపరా (వభావం, వు 5607 78 పూర్వష గురుపరంసరా[ పభావం పు 607 



“కిరుక్క_ండేన్ పొన్కేని కండేన్ 

తిగమళు మరుక్కువణి వర ముం కండేన్ 

ఇరుక్కిశరుం పొవ్నాళి కండేన్ 

ఎన్నా శినజ్ఞి న్నాలిన్ను * 

కందేని వరమునే రవిని 

గంటీని కనకంపు మేను కమలాప్తురురిన్ 

గంటెని కరో యుగమమ నే 

గంటిని చృకాచ్చిముంను గమలామ్షువెడన్ 70 

అని శంభన్నకాద్యాయుధ వాగ్తుడు రిశ్మీ విరాబిత ఎతప్కుడు. ఆయిన కమలాశనీ కీరీం 

దారు ఈ ఆళ్వారు ముగ్గురూ నంపార సాగరమగ్నులె నవారి అజ్ఞావాన్ని భక్టి యోగంతో 

వోగొడుతూ, బవూకాలం ఇహలోకంలో చివ్యమహిచులు చూపుతూ తుదకు (శయుపతి ఆక 

(పశారం వైకుంఠ చివ్యధామం చేరారు 

పెన పేర్కొన్న మూడు పావరాలూ అ ఆశ్యాన్ల ముగ్గురూ రచించిన తీరువందాది 

అనే దివ్య |వబింధాల మొదటి పావరాలు ఆందాది అంటే ఆంతాది అనగా కోక పద్యాలు 

మొదటి పద్యం చివరి వదం రెండవ వద్మం మొదటి పదమె ఉంటుంది ఒ3దోని ఆంతంతో 

(పారంభమయ్యే రెండవ దాని ఆది ఆంతాది ఒకవిధంగా ముక్రవద(్యగనం ముక్షనద గ గ్రమెన 

నమాసాలు;వాళ్యాలు ఉన్నాయిగాని: కావ్యమంతా వద్మాంత పద్యాది |కమంలో రచించే సరవ 

దాయోంలేదు ఈ ఆక్యార్లే సాయించిన * మూడు అందాదులు వరునగా మొదల్ రిరు వందాచ, 

ఇరోండాం కిరువందాది, చ్చూనాం తిరువందావ ఆని (వభ్యాతమయాయి తిరు (పడిదానికీ 

చేర్చడం కవెన్టవ సం్యపదాయం - సిరి ఆంతాది ఆని ఆర్థం 

భ క్రిసారులు 

రిరుమకకై యాళ్వార్ (భి సారులు) ఒకరికి జనించి మరి ఒకరి బిడ్డగా పేరు పొందిన 

వారు కాందీపురానికి తూర్పువ ఉన్న తిరుమకిశె అనే శ్వేతంలో ఖార్గవుడనే |వాహ్మణనికి 

కీవకాంగి ఆనే ఆశని భార్యకు పుష్యమాసంలో మఖానశ తయ కక్ష జభ్రరినంలో ఏష్టు ద[క్రాం 

78 అ గుఠపరంవర్యానభానం పుట 687. 4 అమ్మగహంరిన, పసాడించిన 
అనరానికి కవ స్ట పరిభాష 



చం 

శాన ఈయన ఇన్మించారు 9) కిరుమక్లకై కే తానికి మహీసార క్షేత్రమని, విదేవాభవచ క్షేత 
మని వామాంతరం ఉంది ఈ ఆక్వార్ ఆకారంలేని మాంనం ముద్దగా జనింపగా, తలి 

దండులు ఆనాదరంతో ఒక చేవ తువృలో పారేశారు కాని, ఆ మాంనేంముద్ద లోకమాత 

ఆయిన లక్ష్మీదేవి అన్న గహంతో మనుష్మాక్ళతిపొంది సజీవమై ఏడవసాగింది ఆ ఏడుపును 

ఆ (ప్రాంతానికి వేటకై వచ్చిన తిరుదాళన్ (ఖడ్లుడు) ఆనే బె తప్పు పనివాడు విని పేవతుప్పలో 

పడివున్న శిషవును చూచి ఇంటికి తీసికొనిపోయి పీల్ణలులేని తన భార్యకు ఆవృగించాడు ఆమె 

పెన్నిధీని కనిన పేదవలె సంతోషించి సతి పీరితో పెంచసాగిండి ఆమెకు ఆ శినవున 

చూడగానే పాలిండ్లలో చేవు వచ్చింది కాని ఆ సవ ఆమె పాలు కుడవక మలమ్యూకాలు 

కూడ విసర్జింపఠ ఆరోగ్యంగా పెరుగడం తలిదండ్రుల'కేకాకో చుట్టుపట్ల బారికికూడ ఆశ్చర్యం 

కలిగించాడు 

ఈ వింత చూడడానికి ఒక వృద్ధ దంపతులు కాచిన పాలు పట్టుకొని ఒకనాడు 

ఉదయేం వచ్చి పాలు కాగుమని ఆ శ'వనను పలుమారు (ప్రార్థించారు. దానికి అంగీకరించి 

ఆగ్వార్ ఆ పాలు స్వీకరించారు, మిగిలినపాలు వృద్ధ దంపతులు (ప్రసాదంగా పుచ్చుకొచేవారు 
అ పాలచర్లి ఆ వృద్ధదంవతులకు ఒక్ గుమాగుడు కలిగాడు ఆతనికి కతకృష్ణా డనే పేరు 

పెట్టారు 

భక్తిసారులు పెరిగి నకల విద్యలూ చేర్చి విష్టసర్వో త్రమత్వమందే విశ్వానం ఉంచి 

శిరువల్లి క్కేజి (నేటి మృదాసులోని ఒక భాగంలోని గజేంర నర స్తీరంలో యోగాఖ్యాన 
నిరతులై ఉండేవారు వృద్ధదంచతుల పుతుడైే కణిక్నన్ణుడూ భక్రిసారురి అను గవాంతో 

చిద్యావంతుడై కవిశిరోమణి ఆనే లిరుదుపొంది నారాయణపరాయణ డె ఉండేవాడు 

80 ఈ ఆళ్బార్ నిత్యరనియ - 

కక్రిపంచమయ నిగవోత్మనే 
శుక్రికా రజక బుద్ధి వారినే, 

ముక్తి దాయకీ మురారి పాదయో! 

భక్తిసార మునరో నమోనమః 

తీరునశ్న తతనియ - మఘాయాం మురేమాసే చకాంగం భార్గవోద్భపమ్, 

మహీసార ప్పురారీశం భ క్రిసార మహం ఇవే 



వ! 

భకీసారులు మొదట శివభక్తులై శివవక్కియార్ అని పేరు పొందారవి, సమకాలీను 

డైన పేయాళ్యారతో ఒకమారు శివకేశవ (పాధాన్యంవై జరిగిన బాదంలో పరాజయంపొందడం 

వల్లి వ్రైష్టవమతం స్వీకరించారని ఒక కథ ఉంది 

ఒకనూరు భక్తిసారులు బొంళ్ కుట్టాకొంటుండగా శివుడు షార్యతితో వచ్చి, లలాట 

న్మేతం తెరచి అతనిని ఆవమానించలోగా, భార్గవ వంశ జులై న శ క్రిసొరులు తమ కుడిపాదంలో 

ఉన్న తృతీయ న్మేతంతో భయంకరాగ్నివి సృష్టించి శివుని ఫాలాగ్నివి అజచివేశారని మరొక 

గాథ మరొకమారు భక్రిసారులం రమ బొంతను తూచి ఆెక్నేవించిన ఒక భేచరునికి తేమ 

మహిమతో రత్న కవరార్శి , మెడలోని పద్మా&ిమాలతో మషవోరాన్ని నృేష్టంది ఆశ్చర్యం 

కలిగించారు 

ఈ విధంగా భక్తీసారులు అద్బుతాలు చూపురూ కాంలీప్తర సమీపంలోని తిరువెక్క 

క్షేకంలోగి. శేషళాయి. మందిరంలో. స్థీరవడి చీవచేగేవారు ఇంతలో ఆశనిని వదు 

కుంటూ కజీళ్ళష్ణుడు కూడా అక్కడికి నచ్చిలేరాడు అ శేషశాయి కోవెలలో సేవ చేసే 

వృద్ధదాని (శోద్ధాశోక్తులకు 8జీకృష్ణుడు సంతోషించి, ఆమె నిరంతరం భగవత్సేవ చేయ 

డానికి తగిన క గీర దార్థ్యం (ప్రహిదింపు మని తన కవితా బాతు 10తో శేషకాయివి పార్థింపగా, 

ఆ దానికీ నూతన యౌవనం వచ్చింది దానిని విన్న ఆ పట్ట పాలకుడు కణశ్ళన్లుని 

పిలిపించి తనకూ వరుచుతవం కలిగేట్టు కవితతో శేషకాయివి కోడుమని అభ్యర్థించాడు. దానికి 
కణీకృష్ణుడు ఒప్పుకోలేదు “నా వినయీంలో కవిత చెప్పడానికి ఇష్టపడని నీవు వా రాజ్యంలో 

ఉండవర్దు “ ఆని రాజు శాసిందాడు కణీక్సస్టుడు గురువైన భృక్షిపారులకు ఈ విషయం 

విన్నవించి తనకు మరొక |పాంగానికి పోవడానికి ఆనుజ్ఞ కోరగా, భక్రి సారులు “నివు లేని 

రోట నేను మాతే మెందుకు!" అని రాజం వదలిపోవడానికి ఉద్యుక్తులి శేవశళాయిని సేవించి 

“కేవా, వీభక్తులు ఉండరానిచోట నీకును ఉండ తగదు మావెంటరా!” ఆని |పార్థిందాడు 

ఆ స్వామి భక్షవరాధీనుడు గనుక శేష పర్యంకాన్ని చుట్టి లశ్నీ నమెతుడై బయలుదేరాడు 

మరునాబీ ఉదయేం ఆర్చకులు ఆరాధనకై గర్భాలయం తలుపులు కరచి మూగగా స్వామి 

కనిపించలేదు పిదపరాజా కన తప్పుతెలునుకొని, వారిని మరం కందికీ పిలిపించాడు వారితో 

పాటు శేషకాయికూడ తిరిగి వర్చాడు భక్తీసారులు చెప్పినట్టు విన్నందున ఆ స్వామికి 

యథోక్రకారి అవి పేరువచ్చింది 

ఒకమారు భక్షి సారులు కణికృష్ణువితోపాటు తిరుక్కుడంద (కుంభకోజ) శే(తానికి 

వెన్ణతూ, దారిలో పెరుంబులియాల్ (బృవాద్వ్యాఘంపురి) అనే మేతంలో వేదాధ్యియనవరుల 



౨1 

వీథిలో నడుస్తుండగా, దారు వీరివరో ఆపాచ్ములని అధ్యయవం ఆవి, వాళ్ళు వెళ్ళిన విద 

మళ్ళే పారంభించదలదారు కాని, వారికి అధ్మయనం ఆవిన బోటు గుర్తురాలేదు అప్పుడు 

దారు వారిద్దరూ మవోనుభావులని గుర్తించి ఈమ ఆజ్ఞానాన్ని మన్నింవ వేడారు అప్పుడు 

ధక్షిసారులు ఒక వర్ది వడ్డగింజ తెచ్చి గోటికో ఒలిచి చూపింరగా, వారికి కాము వదలిన 

"నెర్భళం చరుం పరివృత్యె గృహే కృష్టావాం వీహిణాం నభి నిర్భిన్నమ్'' ఆనే వాక్యం 

గ్రాహళం వర్చింది కి! భక్తిసారుల అద్భుతళ్ళత్యాలు విని ఆక్కడ యక్షం చేసున్న ఒక 

వైదికుడు ఆతనిని ఆవ్వోనించి ఆాగస్థావ మిచ్చి గౌరవించేగా, కక్కివ (ఖావ్మణులు విందిం 

చారు అప్పుడు భక్రీసారులు తన వషస్థ్రృలంలో జ్వాలామయమైవ సుదిర్శవం చూవి దుష్ట 

లమ లౌంగడీశారు ఇలా ఆయన కుంభకోజంలోనే కొన్నేష్ణ గడిపి విససాయాజ్యం పొందారు 

భ_క్రిసారులు వాన్ముగం తిరువందారి, తిరుద్చంద వితురం ఆవే రెండు దివ్యవనబం 

ధాలు రచించాడు ఇవి సకల వేదాంకార్థోలు (పకిపాదిస్తాయి 

తర్వాతి ఆళ్వార్లు 

విష్ణుచిత్తులు 

పెరియాళ్యార్ (విషుచిత్తుల) పాండ్యచేశంలోని శ్రీవిల్రిపుత్తూరు (ధన్వినవ్యపురం) ఆశే 

దివ్య వే్యేతంలో వటవ్మ్యతశాయి ఆలయంలో పరిదారకుల్లై న ముకుందాదార్యులకు విష్ణు రథాం 
శలో ఆనగా గరుడాంళలో. ఇన్మించారు కో తల్లి పేరు పద్మావతి ఇతనికి మధురాపతి అయిన 
వర్చివరాయవితో గల సంబంధాన్ని బద్ద ఇరేడు 9వ శరార్రింలో ఇ్మి ందివ్వంటాడవి (పౌ వెనర్ 

గోపీనాథరావు అభ్మిపాయం క 

81 యజుర్వేదం కాండ |, (వహ్ళ్న ర, ఆను9, ప! 

88 తిరునక[త కేనియేన్ 

మిథుశే స్వారిజం విష్ణో రళ్లాంశం ధన్నిన వరే 

[వవర్మే శ్వకురం విష్ణోః విస్దుది త్రం పురశ్శిఖమ్ 

నిత్య తనియన్ 
గురుముఖ మవధిత్య [పాహ వేదా నశేషాన్ 

నరపతి పరిర్హ్ పం వల్కా మాదాతు కామః 

క్షజర్ మమర వంద్యం రంగనాథన్న సావాత్ 
ద్విఇకురి తిలకం రేం విష్ణాచితం నమామి 

88 పొఫెనర్ టిఏ గోపీవాథరావు డి హిస్టరీ ఆఫ్ శ్రీ వెష్టవిజం, వుట 29 



౨ 

విస్ణురిత్తులకు చిన్ననాడు చదువు ఆంతగా అబ్బలేదు భగవద్బాగవత భక్తి అపారంగా 

అబ్బింది ఆయన భాగవతంలోని మాలాకారునివలి కామూ పువ్పమాలిళలతో స్వామిని 

సేవించాలిని పెద్ద పూలతోట పెంచి, పూలమాలలు కట్టీ వవ్యకళాయిని అరాధించేవార్ 

పాండ్యరాఇయిన వళ్లవరాయడు (వల్లభదేవ్వడు) పరమార్థపరుడై తత్త్వాన్ని తెలుసుకో 

వారినీ నిర్జయంచుకొన్నాడు తన కొలువుకూటంలో ఒక న్రంభం నాటించి దాని కొనను 

బంగారు దాశేం నంచిసి వేంగట్టేంచి “వ మతస్థుడైవా పరతత్త్వ మిది ఆని యుక్షులతో ఉప 

పాదింది సీద్ధాంఠంచేసి తనను ఒప్పించివనాడు ఈ గాదేం సంచిని తీసుకోవచ్చు ఆ మఠాన్ని 

నేను ఆవరంబించి, ఆరినికి శిమ్యడవుకాను " ఆని [పకచేంచాడు. దానిని విని దేళగేశాలనుంలి 

వివిధ మకాలవారు వచ్చారు. విష్ణుదిత్తుడు వటపత్రశాయి ప్రేరణతో ఆ నభకు వచ్చి ఇతర 
మతాలు భఖిండించి మశష్టాద్వెకాన్ని స్థావించారు వన్హాళరాయడు సంతోషించి, అతనికి శిమ్మడై 

ఆతవిని ఏనుగుపై ఎక్కింది ఊరేగించి గౌరవిందాడు 

అ వైభవాన్ని చూడడానికి వచ్చే ఆప్తుంవలి [శియఃపతి, లక్ష్మీదేవి నకల పరివారంతో 

(వళ్యమంకాగా, వారికీ దృక్షిరో4ం కలుగుతుందని భయపడిన చెరియాళ్యార్ 

"'ప్దాండు వల్ణాండు పల్పాయిర తాండు 
పరికోటి నూరాయిరమ్ 

మర్గాండతీండోల్ మఖివజ్జా ఉన్ 

శేవడి ఇవ్వి తిరుశ్కావ్వు ” 

మంగళము! మంగళము! ఐవాచేల వత్సరాల్ 

విహుకోటి నూరులి సత్పరాల్ మంగళము! 

ము గర్వపారోణా! మణివీలవర్డ! నీ 
ఇంషగు ఆడుగుడోయి. కెంప్పనకు (శ్రీరత 34 

అని (ప్రారంభించి, పన్నెండు పాకరాలతో, ఏనుగుకు ఇరువర్కాలా (వేరాడే గంటలు వట్టుకునీ 

కాళంచేస్తూ, నుంగళాశానవం చేశారు. ఈ పల్గాండు మంగళాకాననం ఇప్పటికీ చైనన దేవా 
రియా లన్నిటిలో వశీ పూటా పరింపబడుతూంచి 

వెరియాళ్యార్ కృష్ణుని అతిమానుష లీలలను వర్ణిస్తూ 472 పానరాలతో మరొక దివ్మ 

|వబంధాన్నీ రచించారో దాని పేరు పెరియాళ్నార్ తిరుమొళి 

84. ఫ్రీ బొన్ముకళంట్ శ్రీనివాసాచార్యులు సిరినోము, పుట 88 



గోదాదేవి 
ఆండాళ్. (గోదాదేవి) విక్దుచిత్తుల పెంపుడు కూతురు ఒకనాడు విన్దుదిక్షులు తేనే 

వనంలో పాదులు చేయడానికి భూమిని తవ్వుతుండగా, జనః మహారాజుకు సీతాదేవి లభించివట్టా 
గోదాదేవి లభించింది శ విస్టుదిత్తుల ఆమెను తేన భార్మకు ఇచ్చారు బిడ్డలు లేనందున 

వారిద్దరూ ఆమెకు గోద అని పేరు పెట్టి ఆల్హారుముద్దుగా పెందిపెద్దదేశారు 

యౌవనవతి అయిన పిదవ గోదాదేవికి శ్రీమన్నారాయణునిపై భక్షి పెరిగింది తేన 
రండి వటవేశాయికోనం ౨డుతున్న మాలలు మొదట ఆమె తన కొప్పులో ముడుచుకొని 

బావిలో తన ఆందచంరాలు చూచుకొని రిరిగి ఆ మాలలను ఎప్పటీవలి తడికి తెలియకుండ 

పూలనజ్జలో పెట్టిన ఇది ఒకమారు కండి కంట పడీంది ఆయన “స్వామికి సమర్చీంచే పూల 

దండ్రఎను వీవు ధరించడం ఉచికంకాదు ఆ మందలించి ఆనాడు స్వామికి పాంచాల. సేవ 

మానుకున్నారు ఆ రారి వట తేశాయి విస్ణుచిత్తులకు కలలో కనిపించి ఆండాళ్ ఉపయోగిం 

చిన మాలలే తనకు ఇష్టమని, వాటిని ఆవిధంగానే సమర్పించమని కాసించాడు విష్టుచిత్తులు 

అబ్బురపడివా స్వామి శాసనం గనుక అలాగే చేశారు. అప్పటినుంది గోదాదేవికి చూడి కొడు 

కాక్-తాను మొదట దండలు ముడుముకొన పీదప భగవంతు౨కి సమర్చించినది-ఆని పేరు 

వచ్చింది భక్తులను ఏలుకొన్నది గనుక ఆండాళ్ అని పేరు వచ్చిండి 

గోదాకేవికి కృష్ణభక్తి సీవరిమ యింది ఆరనినే పెండ్డాడవటిననే సంకల్పం కలిగింది 

గోపికలు కృష్ణ ప్రాప్తి కొరకు కాత్యాయనీ (వశం ఆచరించినట్లు విని కాను కృస్ణుడవతీరించిన 

మధురకు పోజాందు గనుక, వటపత్రశాయి మందిరమే నంచగోపగృహాంగాను, తేన చెలులే 

చగోపికలనుగాను, తానొక విరహిజీ గోఎకగను భావింది ధషర్మానంలో తెల్లవారుజోమున లేచి 

వటష్మతశాయిని దినమొక పాకురేంతో ఆరాధించింది ఆ పావరాల దండ పేరు తిరుప్పావై 

ఆవిధంగానే ఆమె కృష్ణవిరవోన్ని 148 పావూలతో వర్థింగింది దానికి నాచ్చియార్ కిశు 

86 తిర్లుపక్ష క తనియన్ 

కర్కటే పూర్వవల్లున్యాం తులసీకాననో దృవామ్, 

పాండ్యే విశంభరాం గోదాం వందే శ్రీరంగనాయకీమ్ 

నిత్య కనియన్ 

నీలాతుంగ న్రనభరతిటీ నుప్తముద్చోధ కృష్ణం 

పారార్థ్యం స్వం ప్రతి కత శిరస్సిద్ధ మధ్యావయ స్రీ, 

స్య్వోర్భిస్టాయాం (నటి నిగరితం యా ఐబలార్కెత్యభుం శ్రే 

గోదా లేస్మై నమ ఇద మిదం భూయ ఏవాస్తు భూయః 



రత 

మళి అని పేరు దానిలోని ఓ దశకం పేరు వారణ మాయిరమ్ మొదదీ పద్యంతో ఆయా 

కావ్యాన్ని కాని, ఘట్టాన్ని కాని పేర్కొనడం దివ్య (వబంధే పద్ధతి కనుక ఈ దశకానికి 

దారణమాయిరం అని పేరు. డీనిలో గోదాదేవి భగవంతుడు తనను పెళ్ళాడడానికి చేయి ఏమ 

గురి ఐరిగంతో వచ్చివట్టు కన్న కలను వర్టీంచింది- 

“దారణ నూయిరం కూశవలం ఇయ 
నారేణ నంబి నేడక్కీ. హా వెన్టెతిర్ 

పూరణ సోబ్కుడం వైత్తు పజమెంగుం 
తోరణం వొట్టి క్కీనో క్కండేన్ తో? నాన్” 

చేయి ఏనుగులు పరివేష్టించి వెంటరా 

నారాయణుడు కానే నడచి వచ్చిన యట్టు 
పూర్ణకుంభములతో పృురమెల్డి ఎదురుచన 

కద్టనటు తోరజలు కంగంబేనే రెలీ కో 

పెరియాళ్వార్ యౌవనవలీ ఆయిన తన వుకీకకు 'పెండ్ర్యవయత్నాలు చేయగా మానవ 

మ్యాకుణ్ధి పెండ్లాడవని, భగవంతువే పెండ్రాడుకానని గోదాదేవి తన నిశ్చయం |వకబేంచింది- 

విరప తర్మడ్ నుంది దేశంలో [108 దివ్యతరువతంను (దివ్యకేతాలను) విని, శ్రీరంగనాథుని 

లోళోక్రర సోందర్యాడి గజాలా చిగి ఆశనినే పెండ్దాడ నిశ్ప్చయూంచింది ఇది ఎలా. పొనగు 

తుందో ఆని ఆలోచిస్తున్న విష్టుచిత్తులకు శ్రీరంగధోముడు న్వస్నంలో సాఇ్షార్కరించి. కాను 

పెండ్డాడుకావని, కీరిరంగానికి ఆమెను విలుదుకొనిరవ్మని చెప్పాడు విస్టుచిత్తులు ఆమెను 

శ్రిరంగా0కి పిలుచుకుపోయి యథావిధిగా రంగవాథునితో ఆమెతు వివాహం చేశాడు ఆమె 

అప్పుడే రంగొవోథునిలో లేనమయింది విష్టురిత్తులు కొక్కాలిక్రంగా దుఖఖివడినా, తాను, తన 

మాతుధు ధన్కులమయ్యామని సంతోషపడి ఖివిల్లి బత్తూరుకు రిరిగి వెళ్ళాడు 

గోదాదేవి మవో కీవయి(తీ దానికీ కారణం భగవదృ్భక్షిలో శరగిన ఆమె మనన్సు 

కవితగా కిఠువ్వ కట్టడమే. ఆమో కవిశకు, లావనకు దీరృప్పావులోని ఒకో పాశురం చాలు 

"'మారిమలై ముళంజిల్ మన్ని కిం దురంగుం 

శిరియ నీంగమి ప్వుటు రీచి(త్తు 

86 శ్రీ రామ్మకంటి శ్రీనివాసాదాళ్ములు. సిరినోము, వుట 78 
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చేరి మయిర్ సొంగ నెప్పాడుం వేళ్న్దు దజీ 

మూరి నిమిర్స్టు ముశంగి వురప్పట్టు 

పోరడుమాపోలే ఏ పూవై ప్పూవబ్దా 

ఉన్ కోయిల్ నిగ్ధింగనే పోన్గతు? కోవ్పుడైయే 

శ్రీయ శింగాశవ క్తిరుందు యాం వంద 

శారెయ నూరాయ్ర్దరుేలో రెమ్బావాయ్ "' 

వామారుకే గుహలోవ నీంగీని కొగి 

లించి వెచ్చగ శయనించి యున్న 

గండు సింగమ్ము మెల్కాంది రీనిగ చూరి 

నెరి సువాసన జూలు ఒక్కపొడువ 
&౬డ్గలు వివిలిది నల్లడఎమె దృష్టీ సా 

రించి గాం డుమ] గర్జింపుడు వెలు 

పలికె వచ్చెడి లీల సామి! ఫీ కోవెల 

వదలి ఈ కొలువు సొవడికి వచ్చి 

సెరులకు నెలవైన సింహాననమ్ము మై 
వేంచేసి నీబారి వన్నవమ్ము 

లాలింపగావలె, ఆరసి శర్కామ్మనుళ 

తీర్పగావలి _ ఇంక లేదికమ్ము ౯ 

తిరుప్పావై కొన్ని వడుల భాషంలోడి అమూదితమైంది గోదాదేవి ఆక్కానువోదేవీ 
సేలమ్మ మున్నగు భక్ష కవయికుంకు మార్గదర్శిని ఆమె కవితను అధునిరులూ మనసార 

వార్షిందారు “తన (పేమికుణ్ణీ, శన మనస్సును [మాచ్చిలివ గర్విష్టైని తొలుత పూలమాలంి 

తోను, పిదప ఆమరక వికా సానర) మాలంతోను ఐ౨రించి చేసింది గోదాదేవి" అచ్చారు 

స్వామి వరమాక్మానంర ౯ 

కులశేఖరులు 

కుంశేఖిరార్యారు మనకు కాల దగ్గరివారు ఈంయీన రచించిన ముకుందీమాలాసో తీం 

తెలుగు దేశమంలేటా చాల (ప్రసిద్ధం ఐమ్మెరపోఠతనగారు ఈస్తోకంలోని చాల కోకా 

87 క్ర బొమ్మకంటి క9నివాసాచార్యులు సిరినోము, పుట 97 
88 స్వామీ పరమాక్మానంచ [ప్రబుద్ధ భారతం; పుట 209 1954, 



శర 

(వేప్లోద దరక గజెంద మోకాడుంలో తెలుగు చేశారు ఈయక 9న శరాబ్బంలో కేళక 

దేశాన్ని పాలించిన దృఢ (వతుడనే చేరవంకరాజు పుతులు ఈయన పునర్వను నత 

యుక్త మాఘవద్ధద్వాదళిదాడు. కొల్లి (శేటి కిలన్) పట్టణంలో ఒన్మిలరారు క క్రౌస్తుభాంకలో 

కాన్ని ంచేడంనల్లి తేలిరం| రులు కులశేఖరులు ఆని వామకరణం చేశారు కులళిభరులు మహా 

శకురై ఆదర్శ వభువులై కీర్తి రొందడంవర్ది ఈయన పేరు లేర్యాత ఈవంశం వారికీ బిరుద 

నామమైంది ఈ గ్రురికేఖరులలో ఒకరు మవామ్మదీయ మతం స్వీకరింది మక్కా యా్యతకు 

వెళ్ళీ మక్కాలోనే నిర్యాణం పొందాడట ఆతని సమాధి కూడ ఆటకలదట 9? 

కులశేఖరులు విద్యావంతులై రాజ్య కొర్యనిర్వవాణ దశ్తులు కాగానే తండి దృఢ వతుడు 

ఆయనకు రాజ్య మప్పగించి తపస్పు చేసుకొనడానికి భార్యతో నవి ఆరణ్యానికివెక్లి పోయాడు 

కులళేఖదులు గృవాస్థ ధర్మాన్ని రాజధర్మాన్ని, పాలిస్తూ, భాగవత 'కైంకర్యవరులై ఉండే 

వారు వారాయజుడే ఆనుగహించి వైకుంఠం నుంచి సేనముదలి యాళ్వారును (విష్వక్సేన 

లను) వంపి కులిశేఖరుకు పంచ సంస్కారాదులు అమ్ముగహించాడు. కులళేఖరులు గేహనం 

బంధులను ఏరోనోడి రాజ్యాన్ని భాగవతాధీనంచేన్ విఫీషణనిరాగ రామపాదార విందాలనే 

ఆయిందారు కుుశేఖరులు రామభక్తి తుందిలమైన పెరుమాశ్తిరుమొళ్ అనే 10% 

పాబరోల దివ్య (వబంధం రచించారు. దానిలో వేంకటేగ్వరునిపై తవకు గల అపార క్ కిని 
కూడ వెల్దానగా పారిందారు ఆవశారాలలో రామావతారమంచేను, ఆర్బావకారాలలో. వేంక 

'పేశ్సురుడంటదేను ఆయనకు అవరిమిత భక్తీ పెరుమాక్ తిరుమొలో ఒం పాశురంలో 

ఆనాద సేరి్మిత్త దంబైయర్గర్ తరకూళ 

తోనాజేం ఇ్ముముం మత్టిరళం యాన్నేండేన్ 

కేవార్ పూం కోలై తీరువేంగడచ్చు నైయిల్ 

మీనోయ్ ఎరక్కు విడియడైయే నావేన్ ?1 

69 నిత్యాతనియ + 

ఘుబ్యతే నగరే రంగయ్యాళో దీనే దినే 

త మవం శిరసా ఎందే రాజానం కులళీఖరమ్ 

తీఠన్యుత తనియ 
కుంభే పువర్వసో జాతం కేరశే కో? పట్టే, 

కౌస్తు భాంశం ధరాధీశం కూంశేఖర మ్యాశయే 

౪0 నేర సిద్దాంత గౌరథం ఎంప గప్ప 164 01 పెడనూ! తీరుమెకి 49 
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ౌెరంభలు నన్ను పరివేష్టింసగా స్వర్గరాజ్య నంవచమ నేను కోరను ఖూలో కరాజ్యాన్నీ కోరవ 

కిరుమంలో తేనె తొలుకాడే పూలతోటలలోని వొవులలో చేపనయిపుస్రే భాగ్యం కోరుతున్నాను " 

ఆని కోరారు కుఎశేఖరులు ముకుందమాలాసో। కంలో = 

“నాహం వందే తీవచరణ యో ర్ష్యంద్య మద్వంద్వ హేరో॥ 

కుంఖీపాకం గురుమపి తరం నారకం నాపనెతుమ్ 

రమ్యా రామామృమతేనులరా నందనే నాఎ రంతుం 

లావే భావే హృదయ భవనే భావయె యం భవంళమ్”ో2 

“స్వామీ! నేను నీతో సాయుజ్యం కోనం నీ వరజావిందాంకు నమస్కంరించడంలేడు. భయం 

కరమైన కుంఖీపాకనం కొన్ని పోగొట్టుకోడం కోనమూ వమన్కరించడంలేదు. రమ్యమైన 

చందరుల కోమల శరీరాలనే నందనవవంలో విహరింబాలనే కాంశ్నతో ననుస్క రించడంలేదు 

(ప్రతి జన్మలోను నిన్ను నా హృదయంలో ల వించుకొనడానికే నమస్కగిస్తున్నాను * ఆని తహ 

ఒకాంచను తెలిపారు ఏఆమైవ భాగవతుడు నిరంతరం భగవత్సంకే_నం కోరురాడే గాని 

మోక్షాన్ని కూడి కోరడు కులశేఖరులు ఆకోవలోనివారు 

ఒ6వాడు కులశేఖరులు Un శే తమాహాత్మ్యం వీని కగిరంగంలోనే ఎర్జీకొలం 

వసింది రంగనాథుని నిత్యక్రేంఠర్యం జేయాంవి నిీళ్చోయించి సకటనే చేయించారు ఆయన 

శీరంగానికి వెళ్లితే తిరిగిరారని మల్మతులు ఆలోదించి ఏదో సాకుతో విఘ్నం కలిగింబేవాతే 

ఆయన దినంలో కౌంతకొలమే రాజ్యపరిపాలన వ్యవహారాలు చూస్తూ, తక్కిన నమయమంతా 

ఛీ చెప్పవూ గోష్టిలో గడిపేవారు ఇది చూచి మంతులు సహింపక రొజ్మకార్యం కుంటు 

వడుతుందనే భావనతో ఆయనకు వెష్టవుఎ యెడం వ్రైరన్యం కలిగించాలని ఆయన పూజా 

గృహంలో ఉన్న రత్నవిరాన్న. దాచి, శి వైష్టవృలు ఆవహరించారని నింద మోపారు 
కుఎశేఖకుటు దాసిని విశ్యనీంపక నికానివా౨ తేల్చడానికి ఒక కుండలో న్ను తాచువు 

పెళ్టంచి తన వేలి ఉంగరాన్ని ఆ టీండలోవేసి ' ఈ ఉంగరాన్ని మీరు చేతితో తీయగలి "తే 
మీ మాట నమ్ముతాను ” అన్నారు మరత ఇంకి మగ్గం వేం వేసుకొన్నాడు ఆప్పుడు 
కులిళేఖరులు “ఈ నీరులు ఆకారఉంగా (్రీ వైష్టవులపై అభాండాలు వేశారు వారాతప్పు 

చేయలేదనడావికి నేను ఆ ఉంగరాన్ని తీస్తామ * అని అంటు దేయిపెట్టి దోనిని తీసి ఆందరికీ 

ఆశ్చర్యం కలిగించారు ఆరిచూరి మంతులు భయంతో తమ తప్పు ఒప్పు కున్నారు 

99, మకుంచమాల। 



కిం 

కులళేఖరులు ఒకమారే రామాయేవారణ్యకాండ పురాణం వింటున్నారు ఖరదూవజా 

యుద్ధ మట్టంలో 

"చతుర్ధ? సవ్మాసాణి రక్షసాం భీమర్మణామ్ 

ఏకళ్న రామో ధర్మాక్మా రథం యుద్ధం భవిష్యతి?" 

అనే క్లోకం విని, రాముడు. ఒంటరిగా వచ్నాలుగువేంచందితో. ఎలా పోరాడ్రగరిడని. శంకించి 

ఆశని సొవోయ్యార్థం చతురంగ బలంతో బయలుదేరారట మంతుల డ్రార్డనకో కొరాశీకుడు. 

వెంటనే తర్వాతి లోకాలు చదివి ఖరోదూషణాదుల వధ వినివించగా కులశేఖరులు శాంతించి 

నగరానికి మరలి వచ్చారు 

మరోకమారు సీతాపహరణ ఘట్తంలో సొరాణికుడు చదివిన “జవోర రావణ స్పీతాం 

బుధః ఖే రోహిజీ మివ" ఆకాశాన బుధుడు రోవాణీని ఆవహరించినట్టు రావణుడు సీతను ఆపవా 

రించాడు - అనే ₹ోకం విన్నప్యుకూ కులశేఖరులు చతురంగ బలంతో రావజసంహారానిక్షై 

లంకకు బయలువేరాడు. ఆయన భక్తికి రామచం్మదుడు మెచ్చి (వత్యశమై తవ పార్శ్వ 

మందున్న సీతను చూవగా రాజధానికి తీరిగి వచ్చారు భ క్రీపారవళ్ళం ఆలాటివ 

కులశేఖరులు ఇలా భగ-రర్పణ బుద్ధితో మరికొంతకాలం రాజ్యంపాలించి, పరమ 

వికాగులై దృఢ్మవరుడనే తన కుమారునికి రాజ్మం ఆస్పగింది, శ్రీరంగ యా,తచేసి, ఆక్కడ 

కొంతకోలం నివసించి తిరుమం మొదలై న దివ్య కేకాలు సేవించి, నమ్మాళ్వారు ఆవతీరం 

చిన తిరునగరి! వెళి దాని సమీపంలోని _బహ్మదేశప్తురమనే దివ్యదేశంలో తమ 67న ఏట 

వరమపదడించారో 

కులశేభరులు విభక్తుదితో కోవసాగే ఉదాహరణ దాష్కయానికీ ఆద్యులు 

“కృష్ణో రషకు నో ఇగ క్రయగురు కృష్ణం నమస్తా మ్యవం 

కృష నొమరక్ళతవో వినిహకాః కృష్ణాయ తస్మై నమః, 

కృష్టాదేవ నముక్థితం ఇగదిదం కృన్తన్య దాసో స్మ్యహం 

కృషై తిష్టతి డీవలోక మభిలం హే కృష్ణ రశర్వ మామ్" 

కృస్తుడు మనను రిక్షియగాక! కృష్ణునకు నేను నమస్కరిస్తున్నాను కృష్ణునిచేత దేవద్విష 

రన. ఆనురులు చంవబడీవారు.. ఆ కృష్ణుని కోరకు నా నమస్కారం కృన్హునిమందే ఈ 

OR) కు ఏశేఖంా కర్! ముకుండనూల, 760 



ఇం 

ఇగత్తు [పథవించింది నేను కృష్ణునికి దానుజ్జి ఈ జీవలోక మంతా కృష్ణువియందే ఉంటున్నది 
ఓ కృష్టా! నన్నురత్షీంచు ఆని (పథమ మొదలు సప్తమి వరకు చెప్పి చివరకు నంబోధనలో 
ముగించే ఉదావరణ కావ్య ప్రక్రియ ముకుంచేమాంతోనే [ప్రారంభమైంది 

మునివాహనులు 

తిరుప్పాణ్ యాళ్వార్ (మయోగిమునివాహములు) [శ్రీరంగం నమీపంలోని ఊరె యూరీ 

[చూళావరం)లో నె డుర్మతి నామసంవత్సర కార్రికమానంలో రోహాజీవత్యగయుక్త పూర్ణిమ 

(శీవత్సాంకాన ఓక మాందానరికి కుమాశులై జన్మెందారు * ఈ ఆణ్వారు మాలదాసరికి 

పుట్టలెదని వరి వెన్నులో జనించి వరిమళ్లలో సడి వుండగా, దూందానరి చాచి నంతోవంళో 

ఛార్యకిద్చి సెందాడని మరొక గాథ 

తేండి భక్తుడు కొావడంవల్లి తిరువాలులు బాల్మంనుందే (పన్లోద్యధువాదులలాగ భక్తులే 

ఇలరవిషయాలలో ఆచానక్పుల ఉంచేవారు ఈ ఆళ్వారుకు విష్య'క్చేనులే పంచనంస్కారాలు 

అన్ను గహించివట్టు ప్రతీతి రిరుప్పాయికు నేంగీశమంటే మక్కువ. ఎక్కువ కనుక 
ఎబాపాణ్ ఆయి (శ్రీరంగనాకున కీ రిస్తూ వుండేవారు పెద్దవాడయిన తర్వాత మాలదాసరి ఇంటీ 

చుంచి వెళ్టిపోయి కావేరీ కీరంలో ఇవఎస్తూ (ఎతిదివం తెబ్పవారుకామున కావేరీలో స్నానంచేనీ 

మోండుకావడం వ్యు తమ కీ జన్మలో (్రీరంగనాథుని సేవించే భాగ్యం లేదుందా అని దింతిస్తూ, 

(శీరంగభూమిని తశ వాదాంతో తొక్కరాదని, (శ్రీరంగనాథాంయోం విమానానికి ఎదురుగా 

దూరంగా నిలిది వీఎవాయిస్తూ భగర్లుణగానం చేసేవారు 

98 దీనిని నిరుళాపురమవీ ఆన్నారు 

94 రిరునక్ష[త కలియ 

వృశ్చికే రోహిణీజాతం గ్రపాజిం నిచుళాష్తకే, 

(శ్రీవత్సాంం గాయేశకేం దం మనివాహన మ గయే 

నిత్య కనియ 

(శ్రీలోకసారంగ మహామువీం ద 

న్మ్యాంధాధిరూఢం కలయామి విశ్ళన్, 

కళంక హీనం కనునీయభ క్రిం 

కవీశ్వరం గాయకసార్యభౌమమ్ 



క 

తీరుప్పోణులు ఇలా కావేరీ తీరంలో భగవన్నామ స-కీర్రవం చేస్తూవుండగా, ఒకనాడు 

కావేరికి స్నానానికి వచ్చిన (కీరంగనాథాంయం |వధానార్చకుడు సారంగయోగి, మరికొందరు 

(వాహ్మణులు కిరుప్పాణులను దూరంగా తొంగిపొమ్మని కేకలు వేగారు భగ వద్ధాన పరవళులె 

ఒరలేరుంగని స్థితిలో ఉన్న ఆశ్వారు కదేలకపో-డంకో ఉగులై న (బావ్మాణులు ఆయనను. 

రాళ్లతో. కొట్టారు. ఆయనకు తలమీద, ఒంటినిండా గాయాలు కగిలాయి, నెత్తురు ఓడికలు 

కట్టండి అవ్వడు అళ్వారుకు వావ్వాన్మరిణకలిగి అవ్వ చేసినట్టు (గ్రహించి దూరంగా తొలగ్ 

పోయారు, మరల సంగీ ర్రనంలో మునిగిపోయారు 

(వ్రధానార్నకుడు. సారంగయోగి రంగనోథాఎయానికీ వెళ్లి గర్భాలయంతలుపులు లీసి 

చూడగా, రంగనాథువి లలాటం పెన, ఒంటినిండా గాయాయ, రోక్తం కనిపించాయి ఆతడు 

ఈ విషయేం వెంటనే ఆ పాంశం ఏలే రాజుకు తేలిపాడు రమవల్లి ఏమి ఆవరాధం జరిగిందో 

ఇసి పకి ఓంరూ చింతించారు 

ఆ రాత్రి [రంగనాథుడు సారంగయో గీకి స్వప్నంలో సాతాత్కరించి. “తిరుప్పాణ్ 

అ్నారు ద (వీయభకుడు అడు నీవుడ్గని తలపవద్దు అతనికి తగిలిన రాకిదెట్బలు 

వాకు తగిలాయి ఆయన వద్దకు వికీ నేను రమ్మన్నానని చెప్పు ఆరేడు తను మాలవవి 

రావడానికి సంకోచపడ్తే. ఇలవంతంగా ఎత్తుకురా ” అని ఆిక్ఞాపించోడు నారంగయోగి 

మేలని రంగనాథుని. అజ్ఞన పరిస? ఎ (బాహ్మణఎందరికీ తెలివి, వారందరితో కలిసి 

కా తీరానికి వెళ్ళిడ రిరువ్చాణులు అమవద్దరు భాచ్మాణులు గుంపుకిట్టుకొ ) రావడం చూచి, 

తమను వారు మరేమి బాధపెడరారో ఆని దూరంగా వెళ్ళలోయారు ఇంతలో సారంగయ గ్ 

తీరుప్పాణులకు సొష్టాంగ రండ్యపణామాలు చేసి రంగనాభుని ఆజ్ఞ తెలియజేశాడు “నేను 

పంచముజ్ఞే  కీర-గకే। రాన్ని కార్లతో తొక్కను” అధి తీరుప్పాణులు జవాబు చెప్పారు 

రంగవాథుని ఆజ్ఞను ఉరయులూ మన్నించక తవ్పదంటూ సొరంగయోగి తిరుప్పాణులమ 

బలవంతంగా శమ బుజాంపై ఎక్కించుకోవి, yl వైష్ణవులు ముందు దివ్మపరిలింధం ఆనుసంధి 

న్తుండగ్గా, వేమకి వేద విద్వాంసులు వేదాలు పరిన్తుండగా, వైభవంతో రంగనాథాలయానికి 

తీసుకొని వెళ్ళాడు 

రంగనోథోలయేం. [వవేశించగోనే తీరుప్పోణులు ళక్తిపరనళలై సాష్టాంగ దండ 

_వదామ చూచరింబ రేంగవాథుని తిరుముఖ మండలం మొదలు తిరువడి నరకు నకలావయవ 

నొందర్యాన్నీ వర్షించి, కన్నుల కఠువ్సుదీర సేవించి, ఆమభవించి ఆ అనుభవాన్ని షది పాకు 

రోం (ద్రావిడ (పబంధంతో వర్మీంండ ఆ ప్రబంధం పేరు ఆమలనాదిసీరొన్ చివ్య 



(వఐంధంలో ఘట్టింగాని, రతనగాని ఆ ఘట్టం: లేకి రచన మొదట పాకరం-ముదటి పద్యంతో 

వ్యవహ్భత మౌతుంది కిరు ప్పాణాలు ఆ (వబంధం చివరి పాషరంలో రంగనాథుని దివ్య 

చఉందర విగవాం దర్శించివ పిదవ మరొక వస్తవుమ చూడనని (కిక చేశారు 

“'కొండ్రల్ పద్దానై క్కోోవలనాయ్ వెట్టెయ్ 

ఊండవాయిన్ వెన్ను ళ్లం కవర్ న్హానె 

అండర్ కోవాణి యరంగం ఎ వ్నముదనై 

కండ కణ్ణిక్ మ్మదొర్గినై కాజావె ” 

ఒలము (కావిన మొయిలు దాయ గోపాలికుని 
తెలి వన్నలను మెనవ 

కమ్మనగు ఆన్యయి గల మనని నా మనను 

దినుసు |మాచ్చిలువాని 

ఆండాంతరిత జగములన్ని యేలెడ్ఐాని 

అ రంగ ఫణీశయను 

అరయ జాలివ 8నుల ఆమృగ మానిన నుల 

అన్నమును కన నొల్లి జ 

తిరుప్పాణులు ఈ విధంగా పాడుతూ ఆంచోరూ చూస్తుండగానే రంగనాథునిలో లీనమై 

పోయారు 

రిరుప్పాణులను. పెరియనంబి (యామువాదార్యుల శిష్యలలో ఒకరు) ఈ విధంగా 

స్తుశించారో 

“ఆ పాచచూడ మనుభూయ హరిం శయానం 

మధ్యే కవేర మహితు। ముదితాంళరాక్మా, 

ఆ|దన్ఫుకాం నయనయో॥ విషయాంతరాశాం 

యో నిశ్నికాయ మనవై మునిబావానం తమ్ ”' 

కావేరి ఒడి నజ్జిగా శయనించిన హారి 

వాపాదమ నక మృదుభవించిన తనివి 
శనురితో ఆన్యమును కానేనొల్లివి బాని 

మునివావానుని నిత్యనూను మదిని స్మరియింతు ౫ 

05 ణీ దొమ్మకంటి ట్రీనివాసాచాచ్యులు సిరనోవు పుం 7! 

వది కిక 
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భ_కి ప్రధానం గాని కులం [ఎధానేం కాదనే మ శోత్క్పుష్టీ సక్యాన్ని తిరుప్పాజులు 

తమ జీవికం ద్వారా (పిపంవానికీ వా ఆదర) పాయుంయ్యారు 

వివనారాయణులు | 

తొందరడిప్పొడి యాళ్వారా (మ్మివనాం యణులు) ముమిక్షవృలకు గొవృ గుణ 

పారం 'బరివా నిలయ గామో విద్వాంన మపి కర్గలి'-౩ం౦| రియ సమూవాము చాం 4 

మంతమైంచి ఎంకిధే మవస్వి ఆయిన వండికునై నా సుఖిలోలుణ్బి చేయగలదు ఆ బ్యాన 

భగవానుడు చెప్పిన సూ కికి ఎవనారాయణుం చేరిత కార్మాణ ఈ చరిత 2రాగ్య 

శృంగార పశ్చాకావ మముతుక్వాది ఐవిధ ఖావరంణితం గనక తెలుగులో కావ్య నాటక 

నృత్య నాంకాది వివిధ పకియంలో వ్యాప్తమైంది. ఇది సాధకులకు గొప్ప హెచ్చరిక 

వ్మిపవారాయబులు రోళదేశంలోని మండంగుడి ఆవే (గ్రామంలో పరమ భాగవతులైన 

దంపతులకు నారాయణు) వర్యపసాదంతో నారాయణుని వనమాలాంశాన _షళవనంవత్సర 

మార్గిర కృష్ణ చతుర) వాడు బేష్టినష్యతంలో ఇన్మిందారు 9? వారాయణ వరదిజ్ఞుయు కావడం 
వద్ది రిరివర్యడులయు వాంాయణుడు అని వామకరఆం చేశారు విప కులంలో పుట్టడం వల్లి 

వ పనారాయణుడు ఆం పేరు వచ్చింది 

కలిదండు)లు ఎధ్యు కంగా సకల సంస్కారాలు ఇరిఎంచగా, ఆయన గొప్ప 

విద్వాంసులయ్యారు. వివ్వక్చేనుడే వంచ నంస్కారాలు కావించి మర్మికార్థం టోధించషం వర్ణి 

వివివారాయణులు ధి జ్ఞాన వైరాగ్య నంయుతులై వివావం మాని తేమ ఊరు వదలి 
కీరరంగనాథుని సేవ చేయాలని తలంపుతో క్ర0 గం చేరారు పూర్వపు మాలాకారునివళె, 

పెరియాళ్వారు వలె రింగనాథునికి పుష్పమాలా కైం_ర్యం చేయ సంకల్పించి కిరంగానికీ 
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కోదంగే జ్మెవ్షనశలే) మండంగుడి పురోదృవమ్, 
చోళోర్యా్థం నీ భాతాంిం భర్త నదేరియు మాశ్రయే 

నిత్మతనియ 
తమేవ మకా వరవానుదేవం 

ఎంగేశయం ర అవెదర్హణీయమ్, 
మోటోధకీం యో౬కృత సూ_క్తిమాలాం 

భకాంఘి9ిరేజుం భగవంత మీడే 
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దగ్గరగా సుందరమైం పూల తోట పెంచి, ఆ తోటలోనె ఒక గుడి వేసుకొని ల్లివసిస్తూ 

పూవ్చమాలా క ంకర్యం చేసేవారు, గీవెవ్పవుల యిండ్లలో మధుకర మెకుకొని శీవయ్యాత కొన 

సాగిస్తూ, తోఓవని పువ్పకై కర్ణం తప్ప మరొంది లే- ర ఉండెళారు 

ఇలా ఉండగా, |క్రీరంగానకి నమీవంలోని కదంబనూరులో వనింబే దేవదేవి అనే 

వేళ్ళ తన తం మున్న "వారితో నిచుళాపురాధీశ్వరుడై న దోకరాజ కొలువు కూటంలో 

న్నత్యగావాలు జరిపి ఆన ఊరికి తిరిగి వెళ్ళుతూ, దారిలో వ్మిపవారాయణుం పూరి తోట చూచి, 

దానిలో విశమించి, ఆక్కడ చెట్పకు పాదులు రఖ్వతున్న విప్రచారాయణులను చూచి 

నమస్కరించింది. నిరంతర భగవద్ధాన ఎరాయణుంగు ఎపివారాయణున ఆమె 3 పే దూడ 
లేదు దానికి దేవదేవి కోపించి ఆయనను ఎబ్బయినా లోబరచు కోవాలని వకిల్ఞు చేసి, వెళ్ళి 

పోయింది మరునటి చినం ఆమె కాషాయాంబర దారిణి ఆయి యోగినివలి వేషం ధరించి, 

పూల తోటకు వచ్చి తాను వే్యనని ఆ వేశ్యా జీవిశానికీ రోసి, పశ్చాక్తా వడి వచ్చానని ఆ 

తోటలోనే వుండి శేష జీవితాన్ని భగవత్సేనలో గడప దేందానవి విపినారాయణులికో విన్న 

వించుకుం9 ఆమాయకులై న ఆ ఆళ్వారు ఆ మాటలు నమ్మి, కనికరించి తోట పనిలో తనకు 

లోడ్పడుకుందనే ఆశలో ఆ తోటలో వుండడానికి అనుమతించారు. తాగు మధుకర వృత్తిలో 

తెచ్చే అన్నాన్ని దేవదేవికి కూడ ఇచ్చేవారు 

ఇలా కొంతకాలం గడిచింది మ్మిపదారాయణులతో మార్పేమీ ఏలుగలేదు కాని, దేవదేవి 

ఆశనిని నీడవలె వెవృంటి పనిదేస్తూ అవకాశం కోసం ఎదురు మూచేడి ఆలాది ఆదను రానే 

వచ్చిండి ఓక సాయంకాలం కారుమేఘాయ ఆకాశమంతా కచ్ముకున్నా య జడివాన (ప్రారంభ 

మయిండి దేవదేవి విపనారాయణుల కుదీరాసికి ఎదురుగా ఒక చెట్టు కింద ఆ వానలో తేడున్తూ 

ఏలిఐడీంచి మ్యిననారాయణలు వారాత్తుగా తం యెత్తి చూడగా దీనాతి దీన దృష్టితో దెవదేవి 

తడుస్తూన్న దృశ్యం కనివీంచింది ఆయన _ని౭రించి అమెను కుటీరంలోవలికి రమ్మన్నారు, 
ఆమె తడబడుతూ భయం నటిస్తూ కుటీరంలో (పవేించింది ఆమె 6. బట్టలు చూచి విప్ర 

నారాయణులు కరుణించి తన ఫౌడిగుడ్డ ఒ_బి ఇచ్చారు ఆమె తన తిదిగుడ్డలు మార్చి సేవ 

నెవంతో అతనిని సమిప్ంచి (క్రమంగా లోబిరచుకొంది ఆవ్పటీ నుంచి ఆతడు ఆమెకు 
దానులయిపోయారు 

ఆళ్వారు తన పువ్చకైైంళర్యం మరచారు, రంగణ్నే మరదారు దేవదేవి ఆళనిని 

నెమ్మదిగా తన ఇల్లు చేర్చింది ఆళ్వార్ దేవదేవి వ్యామోహంలో ఎవరేమన్నా లెక్కచేయ। 
(వవర్తిందారు తన (వకిళ్ట నెగ్గి విపనారాయణులు పాద్మాకాంతుంయిన కర్యాఠ, దేవదేవి 

వైఖరి మారింది దానిని కనిపెట్టి దేవదేవి తల్లి ఆయనను రొం్మ మివంక తమ యింఎ ఉండడం 

ఇక సొధ్య్జాంకాదోని స్పష్టంగా ఇప్పింది ఒక ర్మాతి 
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“స పై తిరమబి నీ తిరు చూరంు 

గజీ.కు వెండి బింగారు లౌనో 

నీ పుట్ట గోలియ నీ కావి వేస్పువల్ 

చాలీకాంళీకు వట్టునీర లౌనె? 
నీ ముష్టీ గూడయ నీ తులసీ నరుల్ 

వేళ్ళకు పండుగు వేట లౌనో 

నీ వేద కాస్త్రముల్ నీ నంధ్య జపమలు 

లంజె సౌవికి అండారి గమ. లగునే 

పెట్టి నోపితెబా యెప్పటి యట్టి యుండు, 

పెట్టలేకున్న విచ్చేయ వెందలకడ, 
మొదల రోయింతులికు నొక్క ముడుపె గాక 

నీ నదాచారమేరియ్య దానరయ్యా? 9? 

అంటూ దయేడేయ మంది మెడబట్టీ ఇంటి నుంచి వీధిలోకి గెంబింది మ్యిపవారాయజులు అంతే 

అవమాన పడినా, దేవదేవి యింటి అరుగుమీద పడుకొన్నారు 

రంగనాథుడు అతనిని యా పలీషేంపదరివాడు ఒక్ (ఐహ్మచారి వేషంలో దేవాలయం 

(వవేశించి, బంగారు ఆరాధన ప్యాతలలో ఒక దానిని తీసుకొని దేవదేవి ఇంటికి వెళ్ళీ, దేవదేవి 

తల్లిని విలిచి కాను వ్యివదారాయణుని శివ్యణ్నాని కమ గురువు ఆ బంగారు గిన్నె ఇమ్మన్నా 

రని ఆన్నాడు బంగారు గిన్నెను మాడగనే దేవదేవి తల్లి, దేవదేవి (వనన్న లె మునుపటిలాగే 

వి వనారాయణులను అదరించసాగారు 

లెల్లలారింది ఆర్బ్చకులు కోవెం తేలుప్పులు తెరిచి, తిరువారాధనకు ఉప్మకమింపగా, 

బంగారు గిన్నె కగెపించలేదు వారు కంవరివడి దేబారియాధికారులకు జరిగిన దొంగతనం 

గురించి తెలిపారు (క్రమంగా ది నిచుకాప్పుర రాజుకు తెలిసింది కాకరాశీయంగా ఆసమయంలో 

ఆక్కడ ఉన్న దేవదేవి పరిచారి. మ్నవవారాయజులు ఒక బంగారు గిన్నెను తన యజమాను 

రాలికి ఇచ్చిన సంగతి ఆెలియజీసింది రాజాజ్ఞ పె భటులు దేనదేవి ఇల్లు పరిశోధించగా బంగారు 

గిన్నె దొరికింది దానితో |క్షుద్లుడైన రాజా వివవారాయజురిను, దేవదేవిని చెరసాంలో 

(తోయండరి ఉత్తరువు చేశాడు 

98 సారంగుతమ్మయ వైజయంతీ విలానము, వ 108 



ఆ ర్యాతి రంగనాథుడు రాజు కంలో కనివించి, మ్మిపనారాయేణులు నిర్దోషలవి కానే 

ఆతనిని వరీక్షైంచడానికి ఆట్టా చేశానని చెప్పాడు రాజా దేచదేవిని, వి వనారాయణుంను వదలి 

పెట్టాడు మ వనారాయణులు తమ చెడు (వవ ర్రనకు పళ్చాకాపవగి మనువద౮గే వైరాగ్యం 

నహించి, రంగనాథునికి మాలా క్రై ంకర్యం. చేయా భీవిత మంతా గడిపారు రంగనాథుడు 

ఆయనను తొండరడి స్పొడి (థక్సాంమరేజువు) ఆనే బిరురంతో నత్కరించారు 

వ్మివనారాయణులు.. తిరువ్పశ్చియెకచ్చి (స్రు[పఖాతం), తిరమాలై. ఆనే రెండు 
(ప్రబంధాలు రచించారు తిరువ్పక్టి యెవచ్చి న్యుపథాత కావ్యాలలో మొట్టమొదదేది ' బార్మీకి 
రామాయణంలో విశ్వామ్మి తునిలో, 

“కానల్యా స్క్యుపజా రామ పూర్వా సంధ్యా (వర్తతే, | 

ఊత్తిళ్ట నరశార్థూల కర్తవ్యం దైన మాహ్నాకమ్ "ఈ 
ఆని రామునికి మేల్కౌలుప్తలు పాడించాడు తీర్యాత కాణాసు అజమవీరాకాకు న్ను వథాతం 

చెప్పాడు ఆది (పనేకాన్నువన కంగా రెప్పినది 

' "రామోదరేవు పతితం (దుమ వ్యవేవు 

నిర్దాకహార గుణా నద్భుశం హిమాంభః, 

ఆహార లబ్ధ పరథాగతయాధరోష్టే 

లిల స్మితం నదళనార్చి రివ త్వదీయమ్ 100 

“ఓ అజ మహారాజా! మధ్యన ఎ్మరగా వున్న బెట్ల చిగురుటాకుం మీద ర్యాతీ తెల్లిది 

మంచు చు్టాలు పడ్డాయి అవి కడిగిన ముత్యాలలాగ వున్నాయి ఆంతే కాదు, చక్కని 

తెలివి పలువరున కాంతితో వెలిగిపోయే నీ మందవోసంలాగా మెరీసిపోతున్నాయి ” ఆని ఆజ 

నువారాతాను మేల్కొల్పారు వంది మాగధులు వి వ్రనారాయణులు | ప్రత్యేకంగా రంగనాథుని 
చేల్కొ ల్పుతూ లఘు కావ్యం రచించారు దానిలో పది పాశరా లున్నాయి 

౬ 

“*వడరొశి పరందన కూక్ తశై యెల్లామ్ 

తున్నియ కారక్షై మిన్నాశి వీరుంగి 

పడరొ? పట క్తినన్ సని మది యివనో 

పాయిరుళ గన్దదు పెంగౌళి జ్యామగన్ 
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సర్గ ర, 



మడరిడై కీ ణి వదూ శైగగ్ నాఆ 

శెకితై కూర్ సదు యూరుద మిదువో 
అరులొళి తిగళ్దరు తిరిగి యందకి కై 

ఆరంగతమ్మా! పి యెభందరుశాయే " 

బాస్కరుని కీరజాలు వ్యాపీంచె దెనలెల్ల 

గగనేమున తారకల కాంలి మాయుటె కాక 

అంగి నెలవెల బారె నమృత కీరజుడు కూడ 

విరిసె పెనుచీకటులు పెను పోక బెట్ట మ 

టిం చీల్చుకొని విరియ ఆంరు గుత్తురి తావు 

లౌలయ వీచు విభా మంయావిల మ్మిదిగొ! 

తరుణ కేజోంచిల నుదర్శ నోడ్యత కరా! 

శ్రీరంగకాయి! లే! శషళల్చను వీడ "101 

కీరంగంలోం రంగవా వాలయంలో పారంభమైన ఈ సుఖా నం వదాయం - 

మ్మివనారాయణులు [ప్రారంభించిన నం వదాయం - దేశంలోని వైష్ణవ దేవాలయాలన్నిటా 

బదరీవాధాలయం మొదలుకొని తర్వాం వ్యాపించింది 

దేవదేవి కూడి పనారాయ ఐల సంపర్కంతో జ్ఞానభ శక్తి వై రాగ్యాలు ముప్పరిగొవగా 

కన ఆ స్తివంతా రంగనాథునికి స ఐర్సించి ముకి పొందింది 

నమ్మళ్వారు, మధురకవి యాళ్వారు; 

నమ్మశ్వార్, నుధురకవి ఆళ్వార్ గురు శిమ్యలు నమ్మళ్యార్ జననం గురించి క) 

చెక్షవ సఇ్మప్రదాయంలో వ్యాపించిన కథ యిది శీ చైకుంరంలో లక్ష్మీ నమేరుడై వేంచేసి 

ఉన్న. శిమవ్నారాయణుడు ఒక నమయింలో తన ఎదుట బద్దాంజలితో నిలిబడిన అనంతుని 
కటాత్నేంచి, “భూలోకంలో బద్ద మృీంను. విబ్నుక్తులిను జేయడానికి త్యామపర్డీనదీతీరంలోని 

తిరుక్కురుగూరు (ఆళ్వార్ తిరునగరి) ఆనే దివ్య దేశంలో విష్యక్సేనుని ఆవతరింవ జేస్తున్నాను 

కనుకే వీవు ముందుగా ఆ &రికి పొయి ఓ. దింత చెట్టుగా పుట్టి ఉండు" ఆని ఆజ్ఞాపించాడు 

అవంతుడు ఆ ఆక్టా బౌదందాల్చి తల్శబమే భూలోకానికి నచ్చి, ఈళ్వరో సంవత్సర రైతే 

మాసంలో తిడక్కురుగూరులో అం, ఆర్బావకార మూర్తి టఆదివ్పిరాన్ (ఆదినాథుని) 

నన్నిధికి ఉతర భాగంలో ర్యాతి అపలు ముడువన్ని చింతరెట్టుగా (నిర్ధ్మిద తిం్యతీబిగా” 

బన్మించాడు వీదేవ నమ్మళ్యార్ విష్వక్సేవాంళలో కల్యాదిలో అనరించారు 
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ర్ 

నమ్మాళ్వార్ [పమాది సంవత్సర వైశాఖ పద్ద పూర్ణిమనాడు తిరిక్కురుగూరులో 

జన్మింకారు 10 తిరక్కురుగూరు నర్వ నంవవ్నమెనడి దాం పాలకుడు పోత్కారి అరడు 

పరమ భాగవతుడు, భాగవక్యాగగజ్ముడు అతని కుమారుడు కారి ఆతన ధార్య ఉడయ నంగ 

కారి కొంతకాలం ఆ_తవారింట్లో ఉండి కని పట్టణానికి త్రిగివస్తూ, దారిలో ఉన్న తిరుక్కురుం 

గుడికి పోయి, అచ్చట వేంచేసి ఉన్న తిరుక్కురుం గుడినంబి ఆనే విస్తువును సేలించి తనకొక 

ప్కుతుని వసాదింపుమని (ప్రార్థించాడు స్వామి _పసమ్న2 “నేనే నీ గర్భంలో ఆవళ 

రిసొను” అని చెప్పాడు దానికి భార్యాభర్త లిద్దరూ నంతొవించారు తర్వాత ఉడయ నంగ 

గర్భం ధరించి కుమారుజ్ని వసవించింది కారి చాల ఎంతోషించి శిసవుతు విధ్యుక్షంగా జార 

కర్మాదులు చేశాడు 

కాని, ఆ తలిదర్శడ్రులకు వ్యుతజననం ఎల్టి కలిగిన నంతోషం విదారంగా పరిణ 

మించింది. పిల్దడు పాలు తాగలేదు, ఏడవలేదు, కట్ట తెరవలేదు కారి తన మం[తులను పిలి 

పించి ఆలోచించాడు వారు “మన కీ వింత శిశువు తత్వం తెలియదు నర్వేశ్వరుడ్డై న ఆది 
నాళువికే తెలియ వచ్చును ఆయన నన్నిధికి తీసుకొనిపోవడం మందడి అని విన్నవించారు 
కారీ సరేనని ఆ శిపవును తన పరివారం వెంటరాగా దేవ సన్నిధికి రీనుకొన పోయాడు 
ఆక్కడ ఆ కవు కళ్ళు తెరచి అందరూ చూస్తుండగా, పాకుతూ చింతేచెట్టు వద్దకు వెళ్ళి దాని 
కింద పద్మాననానీనుడై కద్ద మూసుకొని యోగాధ్యానం చేయసాగాడు ఆవ్పుడు కారి, తక్కిసి 
వారు అతడు ఛధగవదింశ సంళూకుడే అని నిశ్చయించి, అరని తపస్సుకు భీంగం కలుగకుండ 
తేగు ఏర్పాటు చేశాడు ఆ కప ఈ విధంగా పదవోరు నంవత్పోరాలు తపస్సు చేశాడు ఆ 

అసాధారణ తవక్శక్షికి ఆతని చుట్టూ, ఆ ప్రాంతమంతా దివ లేజస్సు వ్యాపించింది 

వమ్మాళ్వార్ ఇలా తభస్సు చేస్తుండగా, పాండ్య దేశంలోం కోకూరు ఆనే దివ్య 

దేశంలో గారాయణుడనే సామాభీయ (వాహ్మలు డుండేవాడు ఆతడు మహావిద్యాంనుడు, భగ 
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వృషభఖే తు విశాఖాయాం కురుకాపురి కారిజమ్, 

పాండ్యదేశే కలేరాదౌ శరారిం సెన్యసం ఛజే 

నిశ్మతనయ 

మాతా వితా యవతయ స్తవేయా విభూతిః 
నర్వం యదేవ నియమేన మదన్వయాబామ్, 

ఆద్యస్మ నః కులపలే ర్వకుకాభిరామం 
శ్రమ త్తదంఘి యుగళం (ప్రణమామి మూర్ధ్నా 



౪0 

వద్భ క్షుడు ఆతనికి ౫) వివ్వక్ళేనుని గణాధిపులలో ఒకడైన కుముదుడు అనే వాడి ఆంకలో 
ఒక కుమారుడు కలిగారు ఆకనికి మధురకవి ఆవి పేరుపెట్టారు. కలిదర్శడులు 9 మధుర 

కవి పుట్టిన దినం ఈర నంవత్సర చె శేవడ్ధ చతుర్దశి జ క్రవారం ఆతడు దిన్ననాడే వేదా 

ధ్యయను లేసి, వేదివెదాంగాలు ఆ క్కసించి తీర్థయ్యాత చేశారు కొంతకాలం విదరిక్మాగనుంలో 

తృవన్ను చేశారు మధురకవి యాళ్వాన నమ్మాళ్వార్ న్న నయస్సులో పెద్దవారు 

r మధురళవి ల్మీయా్యతలు చేస్తూ ఆయోధ్య చేరారు ఒక్ ర్యాతి ఆయనకు దక్షిణం 

వైపున అపూర్వ తేజస్సు కనిపించింది అదేమిటా ఆని ఆయవక్షు సందేహం కలిగింది. ఇలా 

రెండు మూడ్తు రా(క్రేలు వరుసగా ఆ లేజస్సు కవిపిస్తూనే వుంది ఇక మధురంవి ఊరక్రుండ 

లే అదేదో తేల్చుకుందామని దశీఆ దిక్కుకు అభిముఖంగా ఐయలుదేరారు దారిలో తిరు 

మలి, శ్రీరయగం, శీ9వై కుంరం మున్నగు కేేకాలు సేవించి, కామ ప రికి దశ్నీఖ తీరంలోని 

తిరుక్కురుగూరు దేరి ఆదినాళుని కొ 3లక్రు వేళ్లి వదశిణం చేస్తున్నవ్పుడు. చెంళెట్టు కింద 

నవాస సూర్యరేజన్సుతో వెలిగి పోతున్న నమ్మాళ్వార్ కనిపించారు కారి దంపతుల నుంచి 

అ రపోధనుని విషయం తెలుసుకొన్న మధురకవి పరమానంద భరితులె నమ్మాళ్వార్ కు 

రండ్మపణామం చేన్ ఆయవ దృష్టి మరి లించడానికి ఎంతో వయత్సించి వినరులు కావడం 

వర్ణి ఓం పెద్ద గుండును ఆయన ఎందుకు దొర్గించారు ఆ పేద్ద దప్పుడుకు నమ్మాళ్వార్ 

ళ్లు తెరిరాం అప్పుడు మధుర కవి కొన్ని (వీలు వేయగా) వమ్మాళ్యాల్ తగిన నమాధానా 

లిచ్చారు “శ త్తత్తిన్ వయ్యిటిలే శిణియదు వీజందాల్, ఎత్తై తిన్ను ఎంగే కిడర్కుమ్?'' ఆచిత్తు 

కడుపులో చిన్నది పుడితే ఏమి తిని ఎక్కడ ఉఊంటుంది?- అచిత్తయిన దేవాంలో ఆజు 

రూపంలో వుండె ఆజ్మ దేనిని తిని ఎం్కాడ వుంటుంది! ఆని మధురకవి (వశ్నించాడు 

దానికీ నమ్మాళ్వార్ “అత్త కిన్ఫు ఆంగే కిడక్కుమ్ “= దానిని తిని ఆక్కిడే పడి ఉంటుంది 

అందే శరీర గతమైన సుఖ దుఖాలు అనుభవిస్తూ, శరీరంలోనే ఉంటుంది- ఆని సమాధాన 
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మేష చికా నముద్భూళం పాండ్యదేశే గజాం75మ్, 

ఖ్ వరాంకుక సరృ క్షం మధుంం కవి మ్మాళయే 

చిత్యతనియన్ = ఆఎదితీ వినయాంతరః। “రారే 

ఉసనిఎదా మవగాన మ్యాత భోగః, 

ఆపి త గుణవకా గృదేశీ శెషో 

మధురకవి కృచయే మమావింసు 



౪౧ 

మిచ్చారు అ శాస్త్రీయ నమాధానాంకు మధురకవి ఆశ్చర్మోవడి ఆయన వరమ పురుషుడే గాని 

సామాన్యుడు కాదని నిశ్చయించుకొని సాష్టాంగ నమస్కారాలు చేసి 

"వదా నేనోవవిక్టం 

పర వద యుగ నిదివ్ద చైతన్యమ్, 

పరతత్త్య బోధ ముద్రమ్ 
వరమాచార్యం పరాంకుకోం వంచే" 

వద్మానవాసీనుడు; వరమ పద వాసుడ్తైన నారాయణుని పాద పద్మ యుగళంలోనే తవ 
చైతన్యాన్ని ఉంచిన వాడు పరతత్వాన్ని బోధించే మ్ముదతో-చిన్ముుదాం చిత హస్తంతో -విరా 

బితుడు, |శేష్టడైన ఆదార్యుడు ఆయిన పరాంకుక మునికి ననుస్క-రిస్తున్నాను - అని సోత్రం 
చేశారు 

అ సమయంలో (మన్నారాయణుడు వారిద్దరికీ పత్మతమయ్యాడు నచ్మూళ్వార్ ఈ 

దివ్వ మంగళ విగ్రహ దర్శన ఇనిం ౧రవధికానందంతో కిరువిరుక్రమ్, తిరువశరియమ్, 
తిరువందాది, లీరువాయ్మొ? ఆనే నాఎగు దివ్య (వవింధాలను బు గ్మజా రధర్వణ సామ 

వేదాల సారోంగా రచించారు భక్తీ, వింవాం, వాత్సల్యం, వేదాంతం, మధుర ఖావం-ఒర5 టేమిటి 

మనస్సును కరిగించే (పతి సున్చిఅ భావము నావయేణ రివ్తమై వరదలై పారింది 

నమ్మాళ్వార్ పాశరాంలో “భారత దేపు దక్షిణపు చివరన ఆవతరించివ వమ్మాశ్వార్ ముని 

వుంగవుని మంచి వెలువడిన పార మూర్థే_ జ్ఞాన (వవావాం తన విశాల (సారంకో ఐవా 

దూరంలో వున్న గంగా తరాన్ని కూడి కౌగిలించుకొని, దానిని సారవంతం చేని సవ్మితం 

చేసింది ” ఆంటారు | పొచెనర్ జ పార్థసారథి 10% వేదార్థాలను, ఉవనిషత్సారాన్ని వివరింండం 

వర్ణి దీనికి దవిడ వేదమని పేరు వచ్చింది వేదోపనిష దర్గాలు వివరించే పావరారికు ౬౬ 

మచ్చు 
“ఉళనెవి లుళ నవ నురువ మివ్వరువుళళ్ 
ఉళ నన నెని లవ నరువ మివ్వురువుగళ్ 

ఊళ నాన విరి నెన వివైకుం మై మైయిల్ 
ఊక నిరు తకై మె యోడొ! విలన్ పరందే "1% 

భగవంతుడు ఉన్నాడనువారికీ ఉన్నాడు, లేడనులారికిని ఉన్నాడు ఉన్నాడనువారికి సరం 

వస్తువులలోను ఆంతర్యామిగా కగవంకుని అస్థిత్వం ఉంటుంది లేడనువారు ఆ దేవుని 

104 (పౌఫెనర్ ఖే పార్థసారథి వేదాంక కేనరి, పుట 108, 1955 
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ఆంశిర్మామిత్సం మాతం (గహింపలీరు భగవంతుడు దృశ్యా దృకళ్య రూపాలలో ఉంటాడు 

స్థాల సూత చిదదిద్విశష్టమై  పర్మబవ్మామైన |కియే॥వకి ఆంతటా ఈరెండు రూపాలలో 

వ్యావించి పుంటాడు 108 ఈ పాశురం 

“అనన్నేవ స భవతి ఆనదృ్రహ్మేలి వేద చేల్, 

అని [బహ్మేకి దేద్ వేద సంత మేన మంలతతో విదు రితి" 

ఆ3 ఉపనివద్యాక్మ వరిమశళాన్ని వెదజల్లాతుంది 

ఆక్వారులందరి దృస్టిలోను ఎరమేశ్వరు డొళ్కడే పురుముడు నుక తమపై నాయికా 

ఖానం అరోసించుకొని తనుకు కనిపించిన. వివిధ పక్షులకు; తరులకా గుల్మాదులకు తమ 
విరగావాధ తెలివి స్వామిని వలుచుకొని రమ్మని [కియ॥వతివద్దకు వాలని దూతగా పంపుతాడు 
నమ్మాళ్వార్ ఒక సారస వక్షితో తమ విరవాం వేళ్ళలోసుకున్నారు, ఆ విని తమకు దూతగా 

పనిక్రేయమని (ప్రార్థిస్తారు 

“అంబితై య మడనారా యశియక్రాయ్ నీయమ్ నిన్ 

ఆంజిజైయ్ శేవలుమా యావా చెన్టెన క్కరుఃి 

వెంజికే. వృళ్ళుయర్తా ర్కెన్విడు తూళాయ్ చ్చెన్టక్కాల్ 

వన్!ిజ్ర యి ంవన్ వె క్కిల్ వ్రైప్పుండా లైన్ శయ్యునో” 107 

ఓ సారసవక్షీ, నావలె ౨వూ ఆ (కియఃవలి వియోగంతో ర్యాతంతా న్యిరలేవట్టున్నా వే! నా బాధ 

తిళ్టారా ఎాస్తున్న నీవు చని రె్య్కాంతో. తృజంలో ఎగిరిపోయి కనికరించి నర్యేశ్వరువికి 

నా దుస్థితి తెలియజేయ వూ | శరణాగత | కాజబిరుదాంకికుడై న వా స్వామి ఆశ్రిత విరోధి 

శివజ కే గరుత్మంతుని వాహనంగా స్వీకరించాడు గదా! ఒకోవేశ ఆయన నా మాట పెడలెవివి 

బెట్టివా నీవు నాకై ఈ ఆవమానం వహించు తవ్పదు నుమా! 1౫ 

నమ్మాళ్యార్కు మరికొన్ని పేర్లున్నాయి ఆడివ్పిరాన్ (పసాదించివ పొగడ పూదండ 

ధరించడంచేత వకుశాభర జడని, పరమతాంను నిరేసించడంచేత సరాంకుకుడని, కోరులను మరుగు 

పరచడించల్లి ₹రగోపుడని పేర్ద వచ్చాయి ఆర్మయలందరూ పిలివఢ్లంవర్ణి నమ్మాళ్యార్ 

మన ఆళ్వార్ అవే పేరే ఎక్కువ (సిద్ధమైంది నమ్మాక్వార్ ఆధ్యాత్మి కానంచ రన వదావోలు 

పారించి జీవుల హృదయే కేదారాయు వవిలేంచేసి తమ 85వ యేచే పరమపదం పొందారు 

106 శ్రీ చరణరేణుచు (శీ శరకోవలాక్సుధ వుట 87 

107 తిరువాయ్ మొశి [8 1 108 శ్రీ చరణలేజువు థీ శరకోపవాక్చుధ, 

పుట 53 



ఇం 

మధుర కవి యాళ్వారు శరగోసుల వాక్సుధను _పచారంచేస్తూ మరికొన్నేఖ్ళుండి తనువు 

చాలిందారు ఆయన శరగోవులను స్తుతిస్తూ శరణాగరి పొందుతూ పదకొండు పాకురాలతో 

కజ్లినుచ్ $రుత్తాంబు అనే దివ్యోపబంభం రచించారు. దానిలోని ఒకటి రెండు పాళురాలు 

“కద్ణనున్ శిఆుర్తాంబినాల్ కట్టుల్మ 
ప్పడ్డయే పెరుమాయన్ ఎవ్నప్పనిల్ 

వట్టి కెన్ కురుగూర్ నంబి యెస్టక్కాల్ 

అత్హక్కుమము దూరు మెన్చా వృక్క." 12 
కరకు చిణ్ముకాటిచే కట్టుబడు 

మాయావి ఆ స్వామి నుకింం౦దె 

పూని మాకురుగూరు పకి పేరె నుడువురో 

తేనియ ఆమృతమౌ గద నాదు నాల్క 118 

“అరుక్ కౌండారు మడియవరిన్చు ఆ 

అరుశినా నవ్వరు మతెయి న్చారుళ్ 
ఆరుక్ కొండాయిరో మిస్టమిజ్ పాడినాన్ 

ఆరుక్ కండీ రివ్వులగనిల్ మిష్కదే “111 

కృపను కొనియాడ పరవజలగుచు దాసతతి 
కృపసేసె గద దవిఉ వేర మనుసౌక్తు 

కృప వేయాపాశురాల్ బిగి తఅమిశమువ పాడె 

కృప ఆరయు న్నాపభున దెంత ఉక్క.టమొ | 11 

మధురకవి గుడీ మరణానంతరం యాఖై నంవత్సరాలు జీవించారని కొందరు 

(వగరు 1! మధురకవి యాళ్యార్ తిరుక్కురుగూరులో నమ్మాళ్యార్ల వ్యిగవం స్థాఎంచి, 

రద్భిరుచాంకిత గాథలు పొగడుకూ విజయ కావాశులు తోదించులూ |పచారంచేస్తాండగా క ంఖనాథ 

కవి మ్య డొకడు ఆడ్డు తగిలాడు - తమ గురుపును ఇయిస్తేగాని వీరకాహభలు ఊదించ 
రాదన్నాడట “మా గురువుగారు తమ ఊరు వదలి రారు ఆయన రచించిన దివ్య పబ ంధం 

లోని ఓక పాశురం తీసుకొని వెళ్ళి మధురలోని సంతుప్పలకమీద ఉంచు ఆపుకపై ఆది 

109 కడ్టేనున్ 3రత్తాంం పావరం 1 110 శ్రీ నామ్మకం, శ్రీనివాసా 
చార్యులు. సీరినోము, వుట 57 111 ఇజ్జినమన్ సా 9 118 శ్రీ గామ్మకంు 
థనివాసాచార్ములు, సిరినోము, పుట 60 118 పొఫెసర్ టి ఎ గోపీనాథరావు 

ది హిస్టరీ ఆఫ్ ది వై క్లాస్, పుట 4 



ఇం 

మాతం నిలిస్తే మా గురువుగారు జయించినట్లే” అం మధురకవి నమ్మాళ్వాల్గ్ల ఒక పాఠరం 
ఇచ్చారట ఆప్పుడు వాగ్దేవి దానిని వ్యాతీమే ఘం మీద ఉంది తక్కిన వాటిని కింది! 
తోన్ వేసిందట అవ్పుడాకంబనాతకవి భయపడి నమ్మళాణర్ను ధ్యానించి ఇలా ఆన్నాడట 

“ఈ యాడువతో కరుడ్ల క్కె_దిరె, యిరవిక్కెదిర్ మిన్మిని యాడువుదో, 

గా యాడువతో యురుమువ్వులిమున్, నరి శేనరిమున్నా డై యాడువ్వరో, 

సే యాడువదో వశిగూర్వశిమున్, పెరుమానడిశేర్ వకుకాపరణన్ 

ఓ రాయిర మామతెయిచ్ తమిళ లౌరు ల్పొరు వోవ్వలకీల్ 9 వియే " 

ఈగ గరుడుని ఎదుట ఆడీనా 3 సూర్యుని ఎదుట మిణుగురు పురుగు ఎగిరీవాః కుక్క. పులి 
ఎదుట నడయాడీనా ! సుందరియయిన ఊర్వశి మందు దయ్యం వ_ర్తించీనా * చేదాన్సి తమః 
భాషలో రరించినే నమ్మాళ్యార్ ఎవితకు లోకంలోని ఇతరు కవిత సరిపోలీనా 1114 

ఈ కంబనాథకవ ఎవరో | రామాయణం రచించిన _౦ఐకివి కాకతీయ గజపతి దేప్పని 

కాఎంవాడు గణపతి దేవని ఆస్థావంలో సద్మావం హొందినవాడు నమ్మాళ్యార్ bisa 

ర్వ శతాబ్దంలో ఉన్నాడనతం నముచికమని కృష్టేస్వామయ్కంగార్ అంటున్నారు 115 కనుక 

ఇలాటే కళలను నేమ్మడానికి వీలులేదు ఏమైనా నమ్మాళ్వార్ తిధువాయ్ మొళి దోవిడ చేరంగా 

పేరు పొందింది వేదోపనివత్సారాన్ని గుబాశించవేసింది 

పరకాలులు 

తీరుమంగ్లైయాక్వారు (పరకాలుల) జీవిళేం వాం విచ్మితమైంది భాగవతారాధనకు, 

భగవత్సేనకు దొంగతనం చేసివా తప్పులేదన్న3 ఈయన భావం ఆందువ్సు తిరుమంగై యా 
క్వారు కైంర్ణ మంటే దొంగతనమనే వానుడి గూడ వైష్ట్యృంలో ఏర్పడింది 

లిరుచుంగై యా ళ్వారు చోళదేశంలోని వీల్యారజ్యం సమివంలోని తిరుక్కరయలూరు 

(మలాపూర్ణపురము) ఆనే సట్టణంలో ౪వ శతాబ్దంలో శీ మన్నారాయణుని పంచాయుధాలలో 

ఒకటయిన శార్ణ ధనువు అంగలో జన్మించారు 116 తం్మడ గోళరాజ్మంలోని తిరువాలివాడు అనే 

114 (శ్రీమేడేవల్లీ వెంక టరచతాచార్యులు, నృవోభర్ర్తవిాయము. గురుసరంపరా (వలావను 

పుట 8607 115 డాక్టర్ ఎన్ ృన్టస్వామయ్యంగార్ ఎకి హిస్టరీ ఆన్ వైచ్చవిం 

ఇన్ సొర్ ఇండియా, పుట 84 

116 తీరునశ్నత రనియేవ్ 
నృళ్చికే కృ క్రిశాజాళం చతువ్కవి శిభామజిమ్; 

ఎ(ప్పివింధ కృతం కార్టమ్వూర్రిం ౨లివా చ్మూశేయి 

విత్యతనియన్ నె 

ఎరియామి కలిధ్యంనం ఓవిలోర దివాశరమ్, 

యన్య గోభి (వకొశాఖి అవిద్యం నివాశిం ళమ। 



౪A 

వరగణాకు పాలకుడైన నీలుడు ఇతనికి తిరువాలినాడుడై యార్ అనే అధికార నామధేయమూ 

ఉండేది ఇతడు శివభక్తుడు ఈ తిరువాలినాడుడై యార్ తన కుమారునికి నీలుడని నామ 

కరణం చేశాడు. నీలుడు మంచి ఆజ1సౌ్టవం కలవాడు, ఎజోనువావువు। కౌర్మ సాహసాలు 

కలబాడు నకల శాస్తాిలలోనేకాక ధమర్విద్యలోను ఆరితేరాడు తం్మడి మరణానంతరం కిరు 
మంగ్రైయాళ్యారును రాజు చూచి, తండి పదవికి ఆయన అర్హుడని ధావించి ఆ పదవిరా నయ 

మించాడు 

లిల్వారణ్య వట్టితానికి కోసు దూరంలో శ్వేత్యహదమనే నరన్సు ఉంది విల్వారణ్మ 

వాసి విష్టళక్తుడైన వై ద్యుడొకడు రిరువాన్కూ-రులో. వేంశేసివున్న స్వామిని దర్శించి తిరిగి 

వస్తూ, దారిలో శ్వేత్యహదం దగ్గర ఒ. ఆనాథ ఆయిన వసిపిల్లి ంనిపిస్తే పిలుచుకొని వెళ్ళీ 
తవ భార్య కవ్పగించాడు థార్య ఆథూరుముద్దుగా 'పెందసాగింది అ బాలికకు క్షు ముదవల్లి 

ఆని పేరుపెట్టారు. కుముదవల్లి నవయౌవనవతి అయింది వైద్యుడు ఆమె వివా 

(వయక్నాయి చేయసాగాడు 

కుముదవల్లి సౌందర్యం గురించి తిరుమంగై యాళ్వారుకు తెలిసింది ఆ అ్వూర్ 

అ వైద్యుని ఇంకిపోయి కుముదవర్ణిని కూచి ముర్గుడి తన కిమ్మని కోరారు వైద్యుడు, 
ఆశని భార్య ఆక్వారు మాబకు ఒప్పుకొన్నా, ఆ కన్మ “వంగ నంస్కారయుళుడై న వై నవత 
కప్ప కురొంరిని పెండ్తాడను" ఆని నిష్కర్షగా చెప్పింది. ఆళ్వారు వెంటనే ఒక ఇవవ 

గురువును ఆశయించి పంచ సంస్కారాలు పొంది ద్వాదశోర్థ్య పుండ్రాంకో వచ్చారు 

"సంవత్సరంపాటు దివావికి వేయిఎంది వై స్టవులకు సాపాటు పెట్టి వారి తీర్థ _వసాదాలు 

తీసుకుంటే. పెళ్తాడుకాను * ఆని అన్నది దానికికూడ ఆళ్వారు ఆంగికరించారు.. వారికి 
వివాహం జరిగించి 

కాను ఒప్పుకున్న తదీయారాధనకు ఉన్న ధనమంతా ఎరిగిపోగా దోళరాతాకు చెర్సింగ 

వలసిన ధనంకూడా ఆళ్వారు ందీయారాధనకే ఇర్చుపెట్తారు ఆ కారణంగా రాజాకు 

నియమానుసారం ధనం చెల్లి ంచలేకబో యారు రాశా కోవగించుకొని ధనం వసూలు చేసుకొని 

రావడానికి కొంతమంది ఆధిశారును పంపాడు బారు వచ్చి, తిరుమంగై యాళ్వారు చేస్తున్న 
వెష్టవ నేమారాధనకు ఆశ్చర్యపడి సంతోవించినా, రాజాళ్టైను పాలించయమని హితవు చెప్పారు 
ఆక్వారు బారి మాటలు వినక వారిని అవమాన పరచి పంపారు దానితో రాజా మరిళ 
కోవగించి ఆశ్చారును పట్టితెండోని సెన్మం పంపాడు పరకాలులు ఆ సెన్యావ్ని ఓడించగా 

రాజా మండిపడి చతురంగ బఐంంలో వచ్చాడు, కాని పరాజితుడయ్యాడు రాజా ఆతనిని 

నయవంచనతో లోబరుచుకొనదలచి “నీతో భా కక వైరం లేచు నీ పర్మాళమానికి మెచ్చామ 
నా వద్ద అనుకూంంగా ఉండు ” ఆని కోరాడు ఆూర్ ఆ మాటలు నమ్మి రాజధానికి పోగా, 



vu 

రాజ “పైకం దెల్గించేవరకు విర్చంధంలో చ్రంచండి వీడి]! ఆని మంకికీ ఆన్షాపిందాడ 

మంతి ఆతనిని ఒక దేవాలయంలో మూగ్నూత్ళ ఐంధింాడు మూడోర్మోతి రంగవాథుడు 
న్వవ్నంలో కనిపించి కాంచీవగర పాంవంలోని గుప్త ధనం హపాడు ఆ ధనంతో ఆకాంర్ 

రాజ కివ్మవలనివకి చెల్లించి తక్కినదానితో _ైన్ట్రవ కైం_650 (ప్రారంభించారు 

ఆ డల్బు మఠం ఎంతకాలం వుంటుంది? కను. ఆతడు వేస్టవులు కాని వారి ఇళ్టు 

సేదసాదలు కానిరారి ఇళ్లు దోచి, దారులు దోచి, రైెన్షవనారాధన చేసేవారు ఒకమారు ఒక 

వెష్టవి రీకటివదిన పిదన ఇంటీముంగెట్లో 3ందిసశ్లైం కడుగుతుండిగా ఆళ్వార్ తటాలున 

గుంజుకొని పారిపోయారు, ఆయి వై ష్టేవుంద? తెలి పశ్చాత్తాఎపడి దానిని మరల వారికి 

ఆబ్బగించారు శ్రీరంగనాథుడు ఆళ్యారును ఆ దారిమ శీంచి ఆమ్మగహంపదలచి, కానూ 

రంగనాయకీ వరివధువుల వెషంచేనుకొ) ససరిబారోంగా ఆళ్వారు కారిన దారిన బయలుగేరారు 
ఆళ్వారు. వారిని పూలర్తిగా నిలువుదోవ్దీ చేశారు దరి చేల్మినేలికి ఉన్న ముద్దుటుంగ 

రం లాగారు అది బిగిసి రాకపోగా, (నేలు కొరికి లాక్కున్నారు ఆప్పుడు ఆక్వారు వరుణ్నీ 

చూచి, “ఈ ఉంగరం రాకుండ ఏమైనా మంతం వేశావాి' అని వశ్ళించారు “జాను ఆ 

మంలం నీకూ ఉపదేశిస్తాను ' ఆని ఇబ్బ తిరుమం్మతం తపదేశింది నిజస్వరూపంతో (పర్మక్ష 

మయ్యాడు శ్రీరంగనాథుడు తిరుమంగ్లె యాళ్యార్ మంబుమార రంగనాథుని భక్తి కవిఠా 

వేశాలతో స్తుతించారు. పిదప శ్రీరంగంలో ఏసింవారు 

రంగనాథస్వామి అఎయూనికీ (ప్రాకార మంటన గోపురాలు కట్టింగాంని నిశ్చయించి, 

దావికోనం ధనసంపాదన యెట్టాగా ౮౮. ఆలోచించారు. నాగపంవద్ద బౌద్దాంయంలో 

రింగా బుద్ధే విగ్రహం వుందని లెలిని, దానిని మాడ “*యాఎడో తెచ్చి ముక్కలు చేని, 

కరిగించి అమ్మి ఆ ధనంతో _పాఠాంగోవురాదులు నిర్మించాం చివరకు వనివారికి కూ) 

ఎవంలొ.. వారినందరినీ ఒకి పడవ ఎక్కి.ంట కావెరీనుమధ్యకు 8సుకొని వెళ్లి ముంచివేసి, 

మోశ్నపాప్తి కలుగుతుందని సంతృప్తి పడ్డారు. శ్రీరంగంలోశే నతీనమేటులై నివసించి, 
చివరకు తిరుక్కురుంగుడిలో ఉండి 105 నంవత్చిరాలు బీవించి పరమపదం పౌొందాంయ 

తిరమంగ్లై యాళ్య్వార్ మవోతీగ్యలు గు చిత మధుర విస్తర కవిత చెక్పడంలో 

అసాధారణ (పక్ఞ గలవారు. ఒకప్పుదు (దావిడంని ఆయిన నంబంధర్కూ, ఆూరుకూ 

ఎవరా విషయంలో వాదవివాదాయ జరిగాయని, నంబంఖర్ చతుష్మవి శిఖామణి అనే బిరుదు 

ఆశ్వార్'కే తగునని (ప్రకటించారని పండితులంటారు. ఈయనకు చతుష్కవి స్వామి (వాలు 

కవిప్పెరుమాన్), కలియర్ (కలిఘ్నులు), ఆలివాడర్ (కిరువాలీచాడుడై యార్-తిరువాలి పాం 

కాధిపశి), పరకాలన్_ (శ్యకువులండు యమండు), మంగైవేందర్ (తిరుమంగరు రాజా) 
మొదఎయిన బిరుచు లున్నాయి 



తిరుమంగై యాళ్యార్ అం డివ్న వబందాలు సాయిందారు. 1 పెరియతిరుమొళి 

(1004 పాళరాలు) దీనిలో ఆళ్వార్ భారరదేశంలోని దివ్వ కే[రాలు దర్శించి ఐేసి 

పావురాలతో ఆయా పెరుమాళ్లను సుత్తించారు నొరాయిర దివ్య [పబింధంలో దాం ధాషా 
కారిన్యంగల (వబంధ మి 8 రిధక్కురుందాండకం (దిన్నరండకం - 80 పాపరాలు), 
8 తిరునెడుందాండకం (పెద్ద దంఎకిం-90 పావేరా౨ ) దండక మంటే శ్యామలా దండకం 
వంటది కాదు సంస్కృతంలోని దండక వృత్తం కన్నా పెద్ద సృత్తం 4 తిరుచ2కగూర్తి 

రక్షై-(ఓక పావరం), 5 శిరియ లిరురుజర్ (40 పానూలు), 6 పెరియ తీరుమరల్ 

(78 పాసరాలు మొత్తం - 1858) 

తిరుమంగై యాళ్యారు సోయించిన పెరిమ ఎరుమొ?ిలోవి రెండు పాసరాలు 

ఉదారిస్తాను 

'వాడిశేన్, వాడి వరున్దేన్ చుసిక్తాల్ ; 

సపెరున్దుయర్ ఇడుమైం ల్ పిజగ్గు 

కూడ్రిసేన్, కూడి యికె యోపర్ దమ్మాదవర్ 

దరుమ్ ఏలవియే కిరు? 

ఓడినన్, ఓది యాయ్“రదాం ఫౌరుళాల్ 

ఉణరెంనుమ్ సపెలుమ్ఎంధమ్ చెరిన్ను 

నాకినేన్, నాడి గాక కళ్డుకొంన్ 

నారాయణా వెన్నుమ్ నామమ్ * 

ఆనాచె ఖీగన్నక్పా ప్రిలేశ ఎఎంచితిని ఆట్టు కించి, మనస్సుచే దుఖించితిని అధి 

దుఃఖమును కలిగించు దుఃఖరూవమైవ సంసారమందు జన్మించి, యువశులై న స్త్రీలతో సంబం 

ధసడితిని ఆట్టు నయింధపడి వారి సృ సంసర్గయినేకోరి, పరుగులు పెట్టికిని అట్లు ఎరుగెక్తి 

ఊజ్జీవింపవేయువది ఆన నెప్పు ఆదింఏయమైన ఒకానొం అర్థము (వస్తువు) వలన జ్ఞాన షవెడి 

గొప్ప పదవి ఉన్నట్లు తెలిసికొని, నాగా ఆలోచించితిని అట్టు ఆలోచించి (అయె గ్ముడ 

నైన) నేను వారాయణ ఆను తిరునామమును కిచుగొంంని (పెరియ తిరేమొకి, రెండన 

సవ్మానం మొదటిపత్తు మొదట పాఎరం ) 

“పళ్ళియి లోది వన్ద దన్ 6జువన్ 

' వాయిలో రాయిర నామమ్ 

ఒధ్థియవాగిప్పోద వాళ్లదను 

క్యొన్నమోర్ పొబుప్పిల వాగి 



aa 

వీక్షైట్రైర్నీ వెగుత్టు తూజ్ పురైవ్ప 
సీతెయెయి[టి నల్ వ?ప్పేక్బాయ్ 

తెశ్ళియ శిల్లమాగిల గేవై 

తిరు వల్లిక్కేణి క్క్జేన్ 

బడిలో చదివి వచ్చిన తవకుమారుని నోటివెంట సవ్మస నామములు _వకాశముగ 

వచ్చినతోడనె, ఆక్కడనే ఆ నామోచ్బారణమునకు తగినట్టుగా ఓర్పును చూపలేనివాడై తేన 

ప్యుకునిపై కోపించి, వరా[క్రమంచి। స్తంభమును ఛేదింవగా, దానినుండి బారిచం్యదుని వంటి 

వంగిన కోరలును, ఆగ్నిమయమలై న న్మేరములును, పెద్దకోరునుగం విశేషమైన నరసీంవి 
వశారనును ధరించిన దేవుని, తిరువర్తిక్కీణిలో సేవించితిని  ( పెియ తిరుమొళి, రెండవ 

నవ సం, రెండవపత్తు 8వ పాటరిం) + 

గోదాచేవితోసాటు పన్నిద్దరు ఆళ్వార్లు రలించిన దివ్య (వబంధాన్ని నాథమునులు, 

వ్యాసులు వేదాలను వింగడించినట్టు నాలుగు థాగాలుగా వింగడించారు (దావిడవేదమవి దీనికి 

చేరపట్టి వేదంతో ననూన్యపతిప ల్లి కలిగించి, విష్ణాాలయాంలోను, ఊత్సబాలలోను |దావిడ 

(ప్రబంధ వరవవద్ధతిని ఏర్పాటు చేశారు ఈ ఏర్పాటు వెల్లి శ్రీ వెష్టవులకు సంస్కృత 

ావిగాలు ముఖ్యామై 'ఉభయవేదాంకాలు అనే వినూత్న పద్ధతి రూపొందింది 117 

దివర్మివఐ-ధం మొత్తం పాకరాలు నాలుగువేలు కాపడంపు వాలాయిర _సజంధేం ఆని 

దీనికి పేరు వద్చింది. చాథమునులు నాలుగువేఎను వింగడించిన పద్ధతి ఇది - 

మొదట చేయి - 

పెరియాళ్వారు (విష్ణుచిత్తులు) తిరువ్పల్లాండు 12 
" పెరియార్యార్ తిరుమొళీ 48118 

ఆండాళ్ (గోదాదేవి) తిరుప్పావై a0 

| నాచ్చియార్ కిరుమొశి 143 
కులశేలరాళ్యార్ పెరుమార్ కిరుమొ! [05 
తిరుమశి త్రై యాక్యార్ (౧ కిసారులు) తిరుచ్చంద విరు త్రమ్ 120 

కొండరడిప్పొడియాళ్వార్ (భర్తాంమిరే ఆుచు) రిరుమాలై. 45 
|| రిళుప్ప శ్రియెకుచ్చి 10 

* ఈ రెండు పావీరాలను మ్మితులు (పౌఫెసర్ డాక్టర్ ముడుంబై నరసింవోచార్యులు 

(మ్మదాను విశ్వవిద్యాలయం) (వానిపంపారు. వారికి కృతన్ఞాజ్ఞి 

117 నర్యిసిద్ధాంశ సౌరభము నంపు'”, పుట 181 118 472 ఆచి ఒక లెక్క 



రిరుప్పాణి యాళ్వార్ (యో గిబాహుల) 

మధురకవి యాళ్యార్ 

రెండవ వేయి - 

తిరుమంగై యాళ్యార్ (పరకాలులు) | 

మూడవ చేయి - 

నచ్మూళ్యార్ (శరగోప్తలు) 

వాల్లివ వేయి - 
పోయ్గై యాళ్వార్ (నరోయోగి) 

పూదక్తాళ్వార్ (భూరయోగి) 
పేయాళ్యార్ (మవియోగి) 

తిరుమ$ తై యాళ్వార్ (భ_క్తిపారులు) 
వమ్మాళ్వార్ (శరగోవులు 

తిరుమంగై యాళ్యార్ (వరకాలులా) 

అట 

ఆవుల నాదిపిరాన్ - 

కర్ణేమణ్ శిరుత్తాంబు 

పెరియ తిరుమొ[ 

తిరుక్కు.రుందాండకమ్ 

తిరు వీడుందాండకమ్ 

శిరుచాయిమొళి 

మొదల్ తిరువందార 

కఇరోండాం రిథీవందాగి 

మూ(నాం తిరువందాది 

వాన్ ముగన్ కిరువండాది 

తిరు విరుత్తమ్ 

తిరు వాశిరియమ్ 

మెరియ తిరువంచాది 

శిరు వెదక్కూ క్తిరుక్రై 
ఢిరియ తిరుమడర్ 

సెరియ తీరుమడర్ 

Try 
RU: 

817 

ఒకటవ, నావ విభాగాలలో. పాజీరాల సంఖ్య వేయి లేదు రెండు, మూడు విభాగా 
లలో వేయికిపైగా వుంది మొత్తం మీద నాలుగువేలు 

చెష్టవమతం జూ ఆచార్యులు 

వైష్ణవ సిద్ధాంత వచారానికి ఆళ్వారుల గర్యాత ఆదార్యులు పూనుకొన్నాథి భా 

రకు, ఆచార్యులకు చాల భీదం వుందనవచ్చు ఆక్యారులు ఆక్మసాక్షాత్మారం లొంది, ఆ 
ది వ్యామభూతితో భగవల్లీలలను, భగవత్సా) ప్తి మార్గాన్ని వివరించి నట్టివారో, { వకారాంతరంగా 
సిద్ధులు వారి వాక్కులు భవభూతి అన్నట్టు “వాచేమర్థోఓనుధావకి " ఆరాద్యులు సాధకులు, 



షం 

వారికీ ఆర్తి పంది కాని, భగనథ్నాశారానుళూతి లిదేమో ! ఆళ్వార్లలో హృదయానికీ (ప్రాధాన 

మైరే ఆదార్యులలో మేధకు (పాధాన్యం “ఆగ్వార్లుము వోత్ములై (వివ్మోనుభాళి పొంంన వారు 

అరార్కులు పండితవ్యాథారలే.. ఆళ్వార్ల్ రరనలలోని తాళ్ం. విషయాలని వివరించేవారు 

నీరు ఆశ్వార్లకన్నా కింది మెట్టు నారనడం రథ్యం” 11% అంటారు [ప్రొఫెసర్ గోఫీవాథరావు 

కాని (పొఫెనర్ మవోదేనన్ దీన్ని ఒవ్వుకోలేదు భారతదేశంలో మతం, ర_ర్త్వవిచదారం 

విడివిడిగా లేవు గనుక భారరీయ మదోతత్త్యవే లందరూ మవోత్ములే అం ఆంటారు 

ఆయన 120 

ఆక్యారు రము వైర్దన మఠానికి తాగ్ర్వింతను కల్పించడానికి వమాణాలు చూపలేదు 

ఆలా చూఎ ఇరరులను ఒవ్పింరడావికి (ప్రయత్నించలేదు ఇతరులను ఒప్పించవలసిన ఆవ 

నరమూ బా_కీ లేదు కాము నమ్మిన దానిని చెప్పేవారు, తదనుగుణంగా జీవితం గడిపేవారు 

భారి [సవర్రనకు ముగ్ధులైన వారే వారికి శివ్యులయ్యే వారు "కమ్మలు కండి”! ఆరి దారు ఎవ్వరినీ 

నిర్భంధించేలేదు ఆచారుులకు అలా (ప్రమాణాలు చూపీ ఇతరులను ఒవ్పించవలని వచ్చింది, 

దీవికి కారణం ఆధికారి కారతమ్యం ఆక్యార్గ భక్తి మత|వరారానికి అధికారులు. ఎక్కువగా 
సామాన్య [పలు ఆరార్యేల | పధారారికి ఆరికారులు సామాన్మ [వణుకు ఒక మెట్టు సే చర 

గతి చారు కనుక బారు ఆ పై మెట్టువారిని భీమ మేధతో నివిధ (పమాణాల పాండిత్య [వక 

క్షతో ఒప్పించవలసి వబ్బంది తమ మాటలకు గాని, (ప్రాచీనుల కథనాల వివరణకు గాని 
వేడోపచిషదాదులి (ప్రమాణాలు చూపితే గాని తిలివగల అనం నమ్మని పరిస్థితి ఏర్పడింది 

దీనికి హృదయం కబ్నా, మేధ అవసరం ఎక్కువ ఇంత మ్మాకాన వారికి హృదయం 

తక్కువని కాదు యామువాదార్యు స్తోతరత్నం గాని, రామానుతాల గచ్యతయేం కాని 
రాదయాన్ని పమ్మరిందే మవోధా శ్ర రచవలే కాది, వారు ఇతరులను ఒప్పించడావికి మేదా 

విలసీకాన్ని వినియె గించుకొన్నారన్నదే కాత్చర్ణోం వారు ఒక విధంగా మేధా హృదయాలకు 

నమన్వ్యయమూ సాధించా రవేవచ్చు ఇలాటి సమన్వయం, ఇఅక్వారుల భావాలకు వేద (_పామా 

జాను నంధానం నాథమునులతో (పాఠరంభమైం దవవచ్చు 

నాథమునులు 

ఈయనది శతమర్షఆగోతం కనుక్వే నేలేకీ శతమర్షణ గోతుంకు వై న్షవులలో 
ఎక్కువ గౌరవం ఉంది 

119 ప్రొవెనల్ /గోపీవాథరావు హిస్టరీ ఆఫ్ ది శ) వై శ్థవిఇం, పుట 29 

180 [ఫొఫెనర్ టి ఎంవి మవోదేవన్ ఎ సెమినార్ ఆన్ సియింట్స్, పుట కి 



షయం 

నాథమునులు బహ డీర్షశీవి అఎ, టదువందలేట్దు జీవించారవీ పూర్యలంటారు. (కీన్తు 

౪50 920లో ఈయన పరమవదెంచినట్టు రామానుకుల సమకాలిశులై న యామునోచార్యురి 

కారాన్ని బట్టే ఆంచనా ఈ నాథమునులు (కీస్తుళకం 2వ శతాబ్దం తర్వాక దేతేణ భారతంలో 

వ్యాపించిన భాగవత నంవదాయాన్ని ఉ త్రరావథం నుంచి తెద్చివ । వవాసీతులయిన [పజల 

నంతతి వారని (ప్రొఫెనర్ రాజగోపాలాదారియార్. ఆల్మి పాయం 191 గోళ. దేశంలోని వీర 

నారాయణ పురంలో ఈయన ఇన్మించారు ఈయన తర్మడిపేరు ఈశ్వర భట్టు నాథమునులకు 

ఎకామవాలవి పేరు పెట్టారు. ఈయన చిన్నబారగుంచి కృష్ణ భక్తులు ఆ (గ్రామంలోని 

మన్నారు కృష్ణుని *9ద్ధగా కౌలిబే బారు ధిన్ననాడే డిలు వదలి భారతదేశంలోవి వివిధ పుణ్య 

తీర్థాలను శ్సేవించుకొని తిరిగి వచ్చి కాస్త్రాధ్యయ బిరతులై ఉండేవారు 

ఓక నూరు నాథోమునుల ఇంటికి ఇద్దరు వైన్టవులు వచ్చారు బారు "నారా వముదే'' 

ఆశే తిరువాయ్మొకి పానరం పాడడం వని వాథముమలు ఆశ్చర్యపడి, ఆదీ ఎవరి రచన అలి 

పిశ్నిందారు ఆ గంథం వివరాయి ఆదిగారు కాని ఆ వైన్హవులు చెప్పలేక పోయాడే, నమ్మా 

క్వాల్ సన్నిధికి వెళ్ళితే ౦౦ వుందవచ్చుననీ తెలిపారు దానీ మీదట నాథమునులు నమ్మా 

ళార్ ఆవకారో భ్థలమైిన కురువాపురికి (ఆళ్వార్ తిరువగరికి) వెళ్ళి అక్కడ మధురకవి 

ఆళ్వార్ *మ్యుడై న పరాంకుశ దాసును పిశ్నిందారు కాని ఆకడు తన అసమర్థతను శెలిపారు, 

కాని నమ్మాళ్వారును గురించి తపస్సు చేస్తే ప్రయోజనం వుంగలదన్నారు వాథమునులు 

ఆ విధంగానే తిపస్సు చేశారు శరగోపులు నాథమునులకు సాషార్కరించి తమ గోంథాలన్నీ 
తెలిఎ, ఇతర [గవిత దివ్య 'పబంధాలూ సేకరించి నాలుగు భాగాలుగా. విళటించుమని ఆజ్జ 

పించారు ఈ కథను బట్టి వాథమునులు తవళ్సులాగ నిరంతరం తిరిగి, తమిళ దేశమంతటా 
వ్యాపించిన పాపరాంను సేకరించి, ఒకదోట వాలాయిర ఛీవ్య షబంధంగా  కూర్చారనడం 

స్పచ్టం ఈ విధంగా విస్టుభ ర్తికి, [దావిడ (పబంధ సంపదాయావికీ సమవ్యయం కలిగించిన 

తొలి ఆదార్యులు నాథమునులు 

యామునులు 

ఈ నాథమునుల కుమారులు ఈశ రమని ఈ ఈశ్వరమానికి. ధాత సంవత్సరిం 
అషాఢ కద్ద వూ రిమ బుధవారంనాడు ఉ_తరాషాఢా నశతాన శీమన్నారాయణు) సీంవోన 

వాంళలో ఓక కుమారుడు జన్మించాడు ఆప్పుడు నాథమనులు సపరివారంగా bg 6 

121 ప్రొఫెకల్ ది రాజగోపాలారారియార్ వైన్షవేల్ రఫార్మర్స్ ఆఫ్ ఇండియా, 
వుట 1 
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చేస్తూ యమునా తీరంలో ఉద్నారు కనుకో, యమునా తీరంలో జన్మించినందున ఆ శ$కువుకు 
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యామునులు మవోమేధావులు: వీశనంథాగావులు గురువులు చెప్పే పాఠాలను 

ఎప్పటికప్పుడు అప్పగించేవారు ఆరి చూచి గురువ్వలు ఆశ్చర్యపడేవారు ల్క్కివ విల్లలు కుర్ 

నంవత్సరం నేర్చే విద్యను ఈయన ఒక నెంలో నేర్చేవారు ఈ విధంగా యామునులు పది 

నంవత్సరారి [పాయానికే సకల విద్యలూ మహాభామ్య భట్లర్ అవే గురువు వద్ద నేర్పారు 

ఆ కాలంలో అక్కియాళ్య్వాన్ అనే రోళరాజ పురోహితుడు దేశంలోని వండితుఎందతివీ 

వారంలో ఓడించి, విద్వజ్ఞవ కోలాహలుడనే బిరుదు పొంది కాను జయించిన పండితులిమంచి 

కన్నం పుచ్చుకొనడాగికి రాణానుంచి ఆధికారో పతం పొందాడు. నువోథామ్మే భట్టరు కూడ 
విద్వక్టన కోలావాలునికి 8వ్పం క ద్టేబారు ఒకనాడు పారం జరుగుతుండగా అక్కియాళ్యాన్ 

భటులు వచ్చి మహా భావ్య భట్టరుకు తమ యజమానుని బాబు రూవి కప్పం కమ్మని కోరారు 
ఆ గురువు వద్ద ఆప్పుడు ధనం లేనందున దైన్మంతో భటులు సమాధానం చెప్పుకొవ్నాడు 

ఇంతలో యామునులు కలుగ జేసుకొని, గురువు గారి దుర్దశకు దింతించి, భటుని చేతిలోని 

కమ్మను లాక్కుని ముక్కులు ముష్కలు వేసీ పారేసి మరొక కమ్మ పె 

“న వయం క వయస్తు శేవంం 

వ వయం కేవల తంత పారోగాః, 

అవ తు పకి లాడి మరక 

(వకటాటోప విపాటనషమా '' 

మేము కేవలం కవులమే కాము, కేవలం శాన్రే పారంగతులమే కాము (పతివాదూ తలపొగ 

రేను అజచి వేయగల దిట్టలం - అనే క్లోకం భటుని చేతికిర్చి వంపారు 

అక్కియాళ్యాన్ ఆ feo చదివి ఆగ్గి మీది గుగ్గిలం మయ్యాడు రాజుకు ఈ విషయం 

వివరించి, కనతో బాదానికీ యామునులను అహ్వావించ వలసిందిగా కోరాడు రాజు తవ 
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వచా మా న్యు క్రరాషాఢా బాతం యామువ దేజిమ్, 
ఖరామ మ్మిశ చరణ నరోజ్నాశీత మాశ్రయే 

నిశ్మతనియ 

యత్పదాంభో తువాధ్యావ విధ్వస్తానేకి కల్మవ1, 

వస్తేశా మువేయాత్యో* హం యామునేయేం నదూమ్మవామ్ 



పురోహాతుని మాఓ మన్నించి మహా విద్వాంసుల గౌరవానికి తగిన పృ్ఫకీని, అధికారీఎను వంపి 

యామునుఎను పిలిపించాడు యాముకులు పలికి ఎక్కి రాజాస్థానం చేరి 

“అశేలా దడికోనా! చరణకినంయర్మాన ధన్మోపకంరా 

దారషో వీత సీకా ముఖకమం సమాల్దాన హేశోళ్చు సేతో।, 

ఆచ (పాఠ్య (పతీత్య శకిధరయుగళా దర్శ సోమావతంసా 

స్మీమాంసాకాస్త్రయగ్మ [శమ విమల మవా మృగ్యకాం మాదృఒశోన్య॥ “క! 

పార్వతీదేవి చిగురుటడుగులు పెట్టడంతో ధన్యమైన హిమవశ్చర్వ్యతం మొదలు రాశ్నస రాజయిన 

రావణుడు అపహరించిన సీఠారేవి ముఖ ము వికాసానికి కారఆమిన సేతువు వరకు, సూర్య 

చందురా అఆఎంకారంగా గల పూర్వ పశ్చిమ పర్వతాల వరకు పూర్వోత్తర మీమాంసా 

శాస్త్రాలలో పర్మిశమించి నిర్మల మనస్సు గల నాబోటి బాణ్ని మరొకణ్ని వెదకండి 

చూద్దాం- ఆనే విరుదళ్లోంం చవివాడు ఆది వివి అక్కి.యాళ్యాన్ చిరాకువడి యామునులతో 

వాదించడానికి సిద్ధవడ్డాడు కాని యామునులు చిన్నవారు కావడంవల్ల “నీవు నిద్వాంసుడ వైవా 
చిన్నవాదివి వాతో వాదించే క్షీ నీకు లేదు కనుక ఏవెనా మూడు లౌకిక [పశ్నలు వేయి 
వాటిని నేను ఖందిస్తాను లేళపోతే నేను వేసాను నీవు ఖందిందాలి నీవు భిండించకపోలే 

నేనుఖిండిసాను అబ్లే నీవూ ఖండించవచ్చు గెలిచివవాడు ఓడినవాని తలను పాదంతో 
శన్నాలి " అని నియమం ఏర్పరచాడు, యామునురికు మొదట ఆవశాళమిచ్చాడు 

వారిద్దరూ వాడించ నుండగా రాజకీ, రాజాకు ఎవర గెలుస్తారనే బాదం పడింది 

యామ నులు గెలిస్తే రాణికి ఆర్ధ రాజ్ఞాం ఇస్తానని రాజు వాగ్దానం చేయగా, పురోహితుడు 

గెలిస్తే కాను రాబాల్లకు కట్టుబడి వుంటానని రాణి (పతిక్ఞి చేసింది 

అప్పుడు యామునులు సుదీర్భంగా ఆలోరించి మూడు లౌకిక (ప్రశ్నలు వేశారు - 
(1) పీ తల్లి గొడ్రాలు కాదు, (2) ఈ రాజు సార్వభౌముడు, (8) రాజ మహిషి పతి వత 

తాను ఉండగా తన తల్లీ గొడాలు కాదు, రాజు సార్వభౌముడు కాదంటే రాజా అ్యగహించ 

వచ్చు, రాజు భార్య పఠ్యివర కాదంటే, తలే ఎగిరిపోవచ్చు ఆని ఆక్కయాళ్యాన్ నీళ్టీ 

నములుతూ విలబడ్డాడు యామనులు తన మాటలను కానే ఇండిస్తానంటూ ఈ విధంగా 

చెప్పారు “నక్నుతుని ఎన్నప్పుడే తేలి ప్యుతవతి ఆవుతుంది నీ బోటి దుస్పుబ్ని కనడం వర్ణ 
నీ తల్లి గొడ్రాలు ఈ రాజు భూమిలోని ఏక దేశానికి పాలకుడు గాని సకల భూమి పాలకుడు 

కాదు కనుక సార్వభౌముడు కాచు పతి మతాన్ని ఆనుసరించివదే వత్నివర ఈ రాణి భర్తకు 
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(పభానము, పుట 609 



a౪ 

విరుద్ధమైన మతం ఆవలంబించడం వలి పతీ వతే కోదు ఆ మహో {stprd వాద 

చాతుర్మానికి సభ వారు ఆశ్చోర్మవడ్డారు రాణీ లేచి వచ్చి యామనుల ఎ పు్కుతవార్చల్మ ఇతో 

కొౌగిలింయకొని '“వమ్మె ఆ* వందీరో! “- మమ్మేలు కొనడావికి వద్చారా!- ఆని ఆనందబాష్పాలు 

కురిపించింది ఆవ్చటి నుంచి యామునులకు ఆళఎందార్ ఆనె పేరు వచ్చిండి యామనుం 

కీర్తి దశది?లు బ్యాబంచింది రాజు రాటికీ వాగ్దానం చేబన ఆర్థ రాజ్యం రాణీ కోరి పె 

యామునులకు ఇద్భాడు యాముమలు రాజ్యభోగాలు ఆమభ్రవిస్తూ వున్నారు కోంతకా ౮ానికి 

యామునుఎ రండి ఈశ్యరముని నరమవదించారు 

యామనుల వంటి పండితుడు. విశిష్టాద్వైత నిద్ధాంతస్థావకులుగా ఉండడం మాని 

రాజ్యభోగాలలో చృథారాలవారణం చేయడం. నాథమనుల శిమ్యులై న రామ మికలకు 

(మజిర్కాల్ నంబికి) 8 న్షమనిఎంచించీ ఆయవచు రూచి తగిన హితవు చెబుదామని అంతే॥ప్రేరా 

నికి వెళ్లారు ద్వారపాంకుల రామమ్మినంను లోపలికి వదల లేడు ఆంతమ్మాతొన ఆయన 

పట్టువదలక యామునులను తనవై పు అః క్రించడానికి ఆయవకు దాల ఇష్టమెన ఉ_సీకూర తిద్చి 

వంటవానికి ఇవ్వసాగివారు యామునులు దానిని నంతోవంతో ఆరగించే వారే గాని, దాని 
వివరాలు అడుగలేదు ఇది పని కోరని రామమ్మికులు నాలుగునాణ్ళు ఉస్త్కూర తెచ్చి యివ్వడం 

మానివేశారు. యామనులు రెండు నాళ్ళ తర్వాత ''ఉస్తి కూర ఎందుకు వండలేదు!'' ఆని 
వంటవాణ్ని కడిగారు ''ఒకి వృద్ధ వైష్ణవుడు దినమూ తెచ్చి ఇచ్చేవాడు రేండు నార్జగా 

తేవడంలేదు '' ఆని వంటవాడు విన్నవించాడు ''ఈ మారు వచ్చినప్పుడు ఆయనను నా వద్దకు 

తీసుకొని రా!" అం పాచకునికి ఆయన ఉత్తర్వు చేశారు పాచకుడు ఆలాగే చేశాడు 

రావుమ్మికలు యామునుల నత్కారం పొంది, ““మిగ్రాతగారయివ నాథమునులు 

వా వద్ధ మీకిమ్మని ఒక నిశ్నేపం ఊంచిపోయోరు అది (శ్రీరంగంలో ఉంది ఆక్కిదికి మీరు 
వస్తే దావిలి అప్పగిస్తాను “* ఆని అన్నారు యామునులు నరే ఆని ఆయన వెంటి క్రీరంగానికి 
ఐయలురేరారు. అక్కడ రామమిివలు యామునులను ఖీరంగదాథుని నీన్నిధికి సిలుచుకొని 

పోయి, రంగనాథుని పాదారవింద యుగళం చూవి, “ఇదే మీతాతగారు మీకిమ్మన్న నిక్షేపం ' 
అన్నారు యామునుఒక్రు జ్ఞానోదయం కలిగి, ఇలాబి పరమ, సావ్యం వదలి శుద లోగాలలో 
కూరుకుపోయానే అని దింతించి ఎరక్తులై "సిద్ద కుమారునికి రాజం అప్పగించి సన్యసించారు 

యామునులు $రిరంగంలోనే స్థిరవడి, వైన్సవ పీరాధివత్యం కూడ స్వీకరించి రంగ 
నాఠాలయ నిర్వవాణం కూడ ఒప్పుకొని, శి పరంపరతో. విశిష్టైద్పెత పబారం చేస్తూ? 
120 నంవత్పరాలు వేంచేసి ఉండి విరవ వరనవదం పొందారు 

యానునులు వృద్ధాస్మంలో తేమ పీరానికి భగవ్యదామానుజులను అధివతిగా చేయాలని 

కాలిందారు కాలి, ఆ కోరిక సిస్టింపలేదు ఆశవందారు. కష్యులలో పెరియ వంబి (మవీ 

పూర్డులు): తిరుక్కోట్టియార్ నంబి (గోప్టీపూర్ణులు); పెరియ తర మల నంచి ($)౩ల పూర్ణులు), 



3 

తిరుక్క-చ్చి నంబి (కాంచీ పూర్దలి); తిరుమాలైయాందాన్ (మాలాధరులు) ముఖ్యులు వీడ 

అయిదుగురూ భగవ దామానజుంకు గురువ్రంయ్యారు వీరిలో "పెరియ నంటి (మవిపూర్ణలు) 
భగవే| దామానజాలకు వంచ సంస్కారం చేశారు 

యామనులు భక్తి పధానమైన వైష్ణవ మతానికి విశిష్టాదెంకంతో, వారి సర్వో తమత్శ 

సీద్ధాంకావికి వేరోపనిషచ్చాస్తాిచి (ప్రామాణ్యంతో సమవ్వయం కుదుర్చడానికి ఏడు |గంథాలు 

(వాకారు- | సిద్ధితయం, £ ఆగమ [పామాణ్యాం, లీ పురుష నిర్ణయం, 4 దతుళ్లోకీ, 

ర గికార్థ సంగహం, 6 స్తోత రత్నం, 7 మాయా వాద ఖండనమ్ వీటిలో చతుక్లోకీ 
విశిష్టాద్వెక సొరమెన నాలుగు లోకాల సోత్రం స్తోత రత్నం విశషైద్వెతాన్ని వివరించే 

మధుర భక్తిరస కావ్యం దీనికి ఆశవందాల్ సో తమని కూడి పేరు 

రామానుజాలు 

భగవ దామాన జాలు యానువాదార్యులు ప్రారంభించిన ఉద్యమాలన్నింటిని పూ ర్రిచేసిన 

మహాపురుషులు “ఆ స్తింతా సిద్ధాంతానికి బీవబహ్మ విథేద సిద్ధాంకానికి [కమబద్ధమైన 

తాపాన్ని ఇచ్చిన (పథమాదార్జూలు రామానుకాలు ఆయన సామాన్య ముముఖవు హృద 

యానికి నన్నిహతులె , వారి మనస్సులలో ఆశలు చిగురింపవేసి, వారికి శాంతి భగవదను 

(గహిలను [ససాదించిన విశరజశీలురు ” ఆన్నారు ఆచార్య పి నాగరాజారావు 1 ఆదై తం 

(కారం ఆత్మ (బవ్మాలో రనమైపోతుండి ఆలా వారు కోల్పోయిన ఆత్మన వేదాంతులకు 

రామాబుతాలు తిరిగి ఆందజేశారని మాక్స్మ్ఫుర్ పండితుని అభ్మిపాయం “రామానుజులు 

శంకరుల భాబాలచే (గహించి, మహామహిత హృదయంతో, సువిశాల పాండిత్యంతో, అద్భుత 
త_త్త్వవివేచనతో విశిష్టాద్వైకావ్ని సమన్వయవరిచారు “అని డాక్టర్ రాధాకృష్ణన్ అన్నారు 1 

జ్రైవ బౌద్ధాదుతో ఆస్తికత్వం సడలిపోయి, చిన్న భిన్నమైన హందూ నంఘార్ని విను 

భక్తి వియర్గంగతో ఏమ్మితం చేయడం రామానుతాల నంకల్పమవి, అందువనునే వివిధవర్థాలలో 
ఇనించివ ఆళ్వార్లు దివ్య పబంధాలకు వేదనమాన (పతిప్తిని మరింత దృఢపర ౨, అళ్యారురి 
వ్మిగవోలను వైన్టవాలయాలలో (పతిస్థింపజేసి రామానుజులు గమ విశాల హృదయాన్ని 

(మిటించారని, వివిధ దేవతారాధన విభిన్న క్వానికి కారణం కనుక ఆ ఆరాధవల నన్నిటిని 
ఏకంచేసి, నక లదేవతలకు ఆధారభూరుడై న శ్రీమన్నారాయబునే పూజించడం ముఖ్యమని 

ఏకేశ్వరోపాసన విధానాన్ని స్థావించి ఆచరణ యోగ్యం చేసివారని శ్రీ ఆత్మకూరి గోవిందా 

124 ,(పొఫెనల్ ఏ వాగరావారావు ఇం్యటొడక్వన్ టు వేదాంత, పుట 81; 184 

195 డాళ్ళిర్ ఎన్ రాధాకృష్ణన్ (బహ్మసూ[త, పుట 51 
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రార్యులు ఆన్నారు 1 ర్రామాజాల పద్ధతిలో భ_క్తికక్వాల వే లికలయిక జరిగింది !7 

ఆందువలవ విశిష్టైద్వెతం మవోదారమై (పవంచంలో ఉందే సకల శాతుల మకాంను కనలో 

ఇముడ్చుకొనడానికీ సంసిద్ధమైంఏ 128 అందువల్ల రామానుజులు వైన్హేవ సిద్ధాంతే వరమా 

చారులు కాకి పోయినా, |సవర్తకులలో పథమిలై వైష్ణవ సిద్ధాంత చర్మితలో స శేష్రయిగా 

"పేపపొందారు 1! రామానుజులు వైఠతన్య విలసికుడు, _పీమస్వరూపుడగు భగవంతుని 

మనకు (పసావించారని శ్రీమకి అజీమా సేన్గు ప్ర (పళంసిందారు  “రామానుఖాల హృద 
యేంగొవృది శంకరాద్యైకావికి ఆళ్నార్ల భక్తిని జోడించి విశిష్టాద్వైతం నిర్మించారు ఆందువర్సి 

పూర్వాదార్యు లందరూ ఆయనలో పృనర్థన్మ పౌందివట్టవుతున్నది ఆయన సిద్ధాంతంలో 

ఏకత్వ నానాక్వాలు ఆర్బుతంగా సమన్వయం చెందుతాయి ' ఆని సమ్మతించారు స్వామి 

వివేకానంద 

యో నిశ్య మచ్యురే సదాయిజ యుగ్మ రుక్మ 

వ్యామోవాక॥ తదితరా క కృజాయ మేనే, 

ఆన్క్మచ్గురో రృగవశోఒన్య ద్యెక సింధోః 

రామానుజన్య చరణం 7రజం (నపద్యే 188 

వారాయలువి పాదవద్మయుగ్మమనే బంగారంపై వ్యామోహంతో తక్కినదంకా గ్జీపరకగా 

భావించిన రయాసింధువు, మా గురువు ఆయిన భగవ్యదామానుకోని చరణాంకు కరబు- అ) 

థ్రీవెష్టవులు ఆమదినం (ష్రార్థించే రామానుజులు నేటి మదానుశ్వు 17 మైళ్ళ దూరంలోని థ్రీ 
వెరుంబూదూరు (భాకప్తర్సిలో ఆసూరి కేశవ యజ్వ ఆనే హరీత గోతు9డైవ థ్రీవైన్టవోళో 

మనికి శేషౌంశలో కుమారల్నై ఇన్మిందారు 185 ఆవాడు ఎంగళవామ నంవర్సర చై[త క్ల 

126 శ్రీ రామానుజ కీర్తికౌముదీ భాగం, పుట 64 
187 (పొఫెసర్ టి రాజగోపొలాదారియార్ వైష్ణ వైట్ రిఫార్మర్స్ ఆఫ్ ఇండియా 

పట 108 183 (హొఫినర్ మోనియేల్ విలియమ్స్ వాన్టేరి ఆఫ్ రిలిజియన్సి థాట్ 
ఆండ్ లైఫ్ ఇన్ ఇండియా, పుట 100 199 డాక్టర్ నికోల్, రామానంద టు రామ 
తర పుటట 11 180 శ్రీమతి ఆజిమాసేన్గుప్త |వబుద్ధ భారత, పుట 506, 1050 
181 స్వామి వివేకానంద, కంప్లీట్ వర్కొన్, నేంపు 8; వుట 286, 188 కూరనాథులు, 
188 కల్యాద్దే దివ్య కుంధే బధజన విదివే వత్సరే వీంగళాఖ్యే 

చైలే మాసే గతేవు ద్వియుశ దదినే ష్యేధమానే హొమాంకౌ, 
పంచమ్యార్థాి నమేతే సురగురు దివసే *ర్కటాఖ్యే చ లగ్నే 
శ్రీను ద్రామానకార్యః। నమవిని నిగమాంకార్థ నంరతృణార్థమ్ 



చేరి 

పంచమి గురునారోం ఆర్ద్రా నక్షతం ఈ వింగళనామ నంవక్చరం కోలియగాక్టాలు 4118 

నాకిదవి దెన్చడంవు ఇది (కీస్తళకం 1017 అవుతుంది రామానుజులు తెలుగు మాళ్ళ భావనగా 

కరివారనే బాదం ఉంది కాని దీనికి ఐంమైవన కారణాలు కొనూవ్య రామానుఖుం కాలానికి 

చోళ చృకవ ర్తి కులోత్తుంగ దోవడు ఇతడు రాశరాజనరేందుని కుమారుడు రామానుజులు 
తెలుగువారయి వుందే, ఎంతటి మవోమహాని తెయిగువారు ఆదరించు పోవడం ఇరిగేవఏ కాదు 

రామానశిల వంశంవారైన ఆసూరి బారు గండికోట చెర్టవుంలో నేటికీ ఉన్నారు, వారంతా 

(దవిడ నం వదాయంవారే 

రామానుజాల తల్లి పేరు కాంతిమతి ఈమె యామగాగార్యూల శీమ్మడయిన పెరియ 

తిరుము నంబి (శ్రీ? లపూర్టని) సోదరి మరొక సోదరి శ్రీదేవి ఈమెను పెరియ వరాట్టి 

మవోదేవి ఆని కూడ వ్యవవభారించేచారు ఈమె కుమారుడు గోవింద మ్యికుడు పెరియ తీరు 

మం నంఖి రామాసువాఎకు లవ్మకుడన మవోదేఎ కుమారునికి గోవిందుడని నామకరణం 

చేశారు 

రామానుతాలు అం్మడివద్దనే వేదవేదాంగాలు చదివారు. తర్మగి ఆయనకు పదవారోఏట 

వివాహం చేశారు భార్య పేరు రక్షకాంు తండ్రి కొంతకాలానికి విర్దుసాయుజ్యం పొందారు 
రామానుజాంకు తాము గొప్ప పండితులు కాదారిచే తృష్ణ ఉందే, కనుకి ఆప్పుడు కాంచీపురంలో 

నున్న యాదమ్మ పకాళలనే మవోపండితురి వద్ద కాస్తోధ, యనం చేయసాగినారు రామామజాల 

వివతల్లి కుమారుడు గోవింద మ్మినేడు కూడ ఆ గురువుంవద్దనే చదివేవాడు 

ఒకనాడు యాదవ మావలు పారంలో “తన్య యథా ఒప్మానం పుండరీక మేవ మకజీ" 
ఆనే ఛాందోగ్య బాక్యాన్ని నివరిన్తూ,!!* కప్మానం అనే వదానికీ మర్కట పృష్ట భాగమనే 
ఆర్థం చెప్పి, ఆ వారజ్య పురుషుని నేత యుగ్యం మర్కట పృష్ణంవలె షర్రని ఎరకలువవలె 

ఉన్నదని వివరింపగా, రామానుజుల కట్ట బాధతో కన్నీరు కురిపిందయి గరువుయ వావు 

కారణ మేమవి (వశ్నించారు రామానుజులు “భగవద్విషయికమైన (సతికి తమరు అపార్థం 

క ల్సిస్తున్నందుకు దుఃఖపడుతున్నాను ” అని నిర్భయంగా పలికాడు “ఆయిరే నీవేమి ఆర్థం 

బెమకావు! “ఆని (పశ్నించాడ యాదవ్యసకావేలు రామనుజులు “10=ఇల౦ వీఐలీతి కవి॥నా 

అదిత్యః లేన ఆస్మతే వికాన్యతే ఇతి కప్యానమ్ ౨వి। అంటే ఏరు కాగేవాడు, సూర్ముడు ఆత 

నితో విసింవజేయబడరినరి 80=5రల0 సీఐకీరి క8పిః౬ నాశం త స్రివ్నాస్తే ఇరిడప్యాసమ్ 

నాళంతో కూడినది కం=ఇలం, ఆసభువి ఆపిపూర్వక॥= ఉదరంలో ఉండేది” ఆని వ్యుత్ప 

తులు చెప్పారు కశ మూడు వ్యుర్పత్తులవ్సు “*గంభీ వ ంభన్చ ముద్చూత సుమృన్ష్ననాళ రవికర 

184 ధాందోగ్యం 187 185 ఈ వ్యుత్పత్తులను (పాచీన వ్యాఖ్మాకలై నే తండుని 

నుంచి తీనుకున్నట్టు పౌఫెనర్ టి రాజగోపాలాచార్యుల అభ్మిపాయం చై క్షవెట్ రిఫార్మర్స్ 
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నం 

వికసిం పుండరీందళా మలాయతేకణః * లోతెన నీవెలో పుట్టిన, మంచికాడగం సూర? 

కిరణాంలో వికసించిన లెప్రదామరరేకుఎవలె విశా)మెన కన్నులు గంవాడు - ఆనే అర్థం 

కేలింది ఇద పాఇదర్థం కాద యాచన (వకావయి తోబవేరారు ఆవ్పచ నుంచి ఆరనికి 

రామానణారపై (పేమ నన్న/లి మాత్సర్యం ఏర్పడి-ది, ఆతనిని చంపడానికకూడ (పయ 

క్నిందారు కాకీయ్యాకా వా ఇంటో రామాశుజూంకు ఎలాచుకొని వెళ్ళి గంగలో (కోసివేయ 

సంళల్ప్చిందారు గురువులు కాని, రామానుజులు ఈ విషయాన్ని తన పినతల్లి పుకుడైన 

గోవిందుని నుంచి మొదటే తెలుసుకొని ధగవదన్ము గహంతో తప్పించుకొని కాంవీషురం చేరారు 

గోవిందుడు కనకు గంగలో లభించిన లింగాన్సి యాదవ వకాశుం ఆజ్ఞతో స్వీకరించి. కాళ 

వాసి సమీపంలోని మధుర మంగళం (గామంలో (పకతిష్థంచి పరమశైపుడై పూటిందాడు 

ఎదవ ఆతడు కాగవాస్టి డేవాంయాసకి ధర్మకిర్తిగా వున్నాడు ఆతనికి గంగలో అరచేతిలో 

లింగం లభించడం వ్ల ఊ్మాంగ్లె కొణర్ంద నాయతార్' అనేపేరు కలిగింది యాదవ (ఎకా 

జలు య్యాతమంచి కాంచీపురానికి తిరిగి వచ్చి, రామానజులను చూచి మొనలి కన్నీరు కార్చి 

ఎప్పలేలాగే పోరం చేప్పేవారు 

కాల్బకమాన గురుశిమ్య లిగ్ధరికీ అభ్మిపాయ భేదాలు తీవమయ్యాయి ఒ6నాడు 
యాదవ్నపకాతలు "సత్యం క్ఞాన మనంతిం బహ్మ ' 1% ఆనే మం తానికి ఆర్థిం చెబుతూ 
(ఐహ్మం నచ్చిదావంళ స్యరూపుడని వ్యాఖ్మానింంాము ౦ మానుతాయి దాని ప పకిఘటించి, 

చాహ్మోనికి సత్యజ్ఞావానంతాలు లశ్నయణాలేకాన అని (బహ్మకావని, ఆ పదాలు ఆసర్మ ఇగ పరి 

చెన్న ముల నుంచి వ్యావృ త్తం -ఆనగా అసత్యాళ్టాన సొంతక్వాలు ఆ (అన్నాక లేవని తెలుప 
ఠాయేగాని ఆవి (అహ్మన్షశూపాలు కావని వ్యాఖ్యానించారు. గురువులకు బాల కోవం వచ్చింది 

ఇలా ఉండగా, కాంచీపురరాణు కుమా_ర్రేను (బవ్మారాశని పట్టి వీడించసాగింది 
ఎంవరో ము్య్యతేవేత్తయ వచ్చి [ప్రయత్నిందారు కాల, ఫం రక్కొ-లేదు చివరకు రాజుయాదవ 
(కాళలను కోరారు ఆయన శివ్యగజరమేకుడై రాచనగరుక్తు వెళ్లి మంత్యవయోగం చేశారు 
కాని, అ _బహ్మరావని ఆతనిని ధిక్కేరించి, ఆరని శిష్యుడైన రామానుజులకు లౌంగుగా 

నని చెప్పింది ఆంటి రామానణలు ఆ విన్నా రాశనీని నంబోధీంపగా, వినయంతో వె 

పోయింది, దానికీ సూచనగా రాజద్వారంలోవున్న పెద్దరావి బెట్టు విరిగిపడింది దీనివల్ల రామా 
నుజుల (పరిష్ణ పెరిగింది = యారవపకాళులు మనస్సులో మాత్పర్యమున్నా పైకీమ్మాతం 
రామానుఖులన్ను (పశంసించారు 

186 త్రై కీరీయాబనిషత్త 21 
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ఏమైనా, రామానుజాలులను యాదవ |పకాళులు పంపివేయవలసిశ పరిస్థితి ఏర్పడింది 
ఒకనాడు యాదవ! పకాళులు “నర్యంఖల్విదం (్రివ్మ తజ్జలానీతి కాంత ఉపాసీక'! ౯ 

అనే మంకాన్ని; “నేహనా నాస్తి కించన" !కిఆనే మం|తాన్ని ఆదె కతపరంగా వ్యాఖ్యానించారు 

రామానుశాలు వీన్నులె మొదటి మంళానికి సృష్షి (బహ్మంనుఐచి జనించి, దానిలోనే వుండి, 

దానిలోనే ఎయిస్తుంది గనుక సృష్టి _ఐహ్మం కాదని తత్పరివ్యాష్యమవి అలాగే (ఐహ్మం కన్నా 

మరొక నృష్షి లేదని, అంకా దానీవైనే ఆధారపడి వుంటుందని వ్యాఖ్యానించారు. దానిమీద 

యాదవ పకావలకు చాలా ఆగమం కలిగింది తన సీద్ధాంకాన్ని ఖిండిందే శిమ్మడు శన 

నుంచి నేర్చుకొవేదేమీ లేదని,ఇక రామానుకాలు తమ వద్దకు రానవసరం లేదని ఆయనను పంపి 

వేశారు రామానుజాలు నన్న్యసించివ ఎదప యాదవ ప్రశావంు తేమ రేల్లి హితవుపై రామానుజా 
లను ఆ్యశయించారని, ఆయివకు కిమ్యలయారని పరంపరగా వస్తున్న కథ కాని ఈ ఈకథ 

తర్వాత కల్పించినరై వుంటుందని డాక్టర్ ఎన్ కృష్ణస్వామి ఆయ్యంగాల్ ఆంటున్నారు 

రామనుజాల కాలంలో యాదవ్మపకావంనే ను పసి ద్ధాద్వె కాచార్యుడు ఉండేవాడనేది యథార్థిమని, 

వేదాంఠదేశికులుకూడ ఆయన వివిధ వాదాలను ఖండింరారని, ఆలాంటవ్వుడు యాదవ వకా వలు 

పూర్వశిమ్యని మతాన్ని స్వీ6రించి, ఆయవక్రు శిష్మడుకావడం నంభపం కాదని తోస్తున్నదని 

డాక్టర్ అయ్యంగార్ వాదం [89 

రామానుజులు యాదవ (పకాజ్ల వద్ద చదువుకుంటున్న కాలంలో అయన గురువును 

ఛిక్కారించి విశిష్టాద్వైత పరంగా వ్యాఖ్యలు రేయడం పండిత లోకంలో వ్యాపించింది కాంచీ 

పురం మంచి (రంగానికి య్యాతకు వెళ్ళిన కొందరు వైష్టవుం వల్ల యామునాదార్ములకు ఈ 

విషయం తెలిసింది ఆయన సంతోషించి 

“జసంత ఏ వాత హ్ నంభీవంతి 

వానంతికాయా మివ హవ్యవాహః; 

ఆతై 9వ సంతో యది సంథవంతి 

తత్రవ లాభ సరసీరువోణామ్ ” 

ఈ _పవంచంలో కుంపదిలో నిప్పుం లాగ దుష్టులు ఉండనే ఉంటారు సజ్జనులు పుట్టడం 

కుంపట్లో రీమలాలు పూచినల్లే |- ఆవ్హార తేర్వాత కొన్నాళ్లకు రామానుతాంను చూడాం? 

4మ్యలతో కాందీ పురానికి వర్చి, వరదరాజ స్వామిన్. సేవించి (వదషీణం చేస్తూ, తమ 

శిమ్మలతో వస్తున్న యాదవ్మపశాకుఎను చూచి, ఆ శిషు లలో మెరు ఐంగారుమైదాయ, 
ద్రనన్న గంభీర ముఖం, ఆకర్జాంత విశాల న్మేరాలు ఆజానుళాహువులు గల సమున్నత 

197 ధాందోగ్యమ్ 81411 188 బృహదారణ్మకమ్ 4490, 189 డార్టర్ 
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౬.౧ 

వ్యక్తే రామానేజుంని తెలునుకొని, అనంద బాష్పాలు కంపిస్తూ, “ఆముగల్వ నివన్” ఈ 

మహా మహుడు మవ సిద్ధాంతాన్ని ఉద్ధరింప గలవా డగుగాళ ! అని మనసులో ఆశీర్వదించి 

వెళ్ళి పోయారు 

పిదప కొన్నాళ్లకు తమ ఆనంతరం విశిస్టైద్వెన దర్శనాన్ని నిర్శవాంచే వారు ఎవ్వరా 

అన్ ఆళవందారుట్రే విచారం కలిగ, రామానుజులను యాదవ్యవకొపఎ నుంచి వేరు చేని తనకు 

అప్పుని చేసుకొవడం ఎలాగా !-ఆని ఆలోదిస్తుండగా, రామానుజులు యాదవ |పకావంతో అలి 

(ప్రాయ భేదాలతో విడిపోయినట్టుగా తెలింంది. ఆయన రన శిమ్యడెన వెరియనంబిని విలిది 

ఎట్టయిన రామాన.తారిను [శ్రీరంగానికి విఎచుకౌని రమ్మని పంపారు 

యామువాచార్యుని ఆనతిపై పెరియనంబి (మనోపూర్ణులు) కాంచీపుూవికి వెళ్ళారు 

ఒకనాడు వరదరాజ స్వామి కోవెలలో రానూనుజులు స్వామికి తిరుమంజనం నమర్పిందే 

నమయంలో యామానాదాడ్యుల సో కరత్నంలోని 

“సథ వితానవధికాతికయేశితృత్వం 

నారాయణ త్యయి న మృవ్యకి వెదికః, 

(లివ్మో కన శతమఖి॥ వరిమ న్వరాడి 
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ఓ నాయం! నీవు ఆంరక్షు ఆధీనడిని ఈ ఆధ్రీత్వం స్వాబావికం, ఆవధిళేనిది, 
ఆతికాయి. దీవికి వేద్యైడెనమూ కావనడు [బవ్మా, శివుడు పరమ న్వవాట్టయిన ఇం్యదుడు 

అనే వీరందరూ ఏ నహిమా నముదంలోగి తుందరలు మ్యారమే-అనే క్లో౭ం వరింది 

(ప్రార్థించారు ఆ శోకం విని రామానుతాలా ఆశ్చర్యపరీ, దాని క_రృరం గురించి (సశ్నిం 

రారు మవో పూర్ణం ఆది యామనాదార్శుల దని, (్రీరంగానికి తవ వెంట వస్తే, వారిని 

సేవింప వచ్చువని అన్నారు కొని; రామానుజుల కోరికో రీరలేదు వీరిద్దరూ ఆజర్బాడికీ చేరే 

వేళకే ఆళవందాల్ వదమనడిందారు ఆంర్య నంస్మారం కోనం వారి ఖభౌతిం దేహాన్ని 

శిష్యులు కావేరీ తీరం చేర్చారు రామామజులు అక్కడే బారి భౌతిక దేహం సేవించారు 

అప్పుడు యామువాదార్ముల కుడిచేతి మూడు వేళ్ళు ముడురుకొని వున్నాయి. ఇదేమిటని 

రామానుశాలు |వళ్చిందారు యామాాబార్ముల అంతరంగ శీమ్యలు బాగా అలోచించి, 

“తూమునులు గేరొచు వరాగరుల నామధేయాలు పెట్టాలని, వ్యాన ఐవ్మా స్ఫూతాంకు విశష్టా 

దె గత వరమణన భాష్యం రచించారని, వచ్మూ భ్యార్ల్ తిరురాయి మొళికి వ్యాఖ్యానం రచిందా 

రిని వారి పేరు కూర శిన్మలకు పెట్టాలని ఆనుకువే వారు ఆ కోరికలే కాటోలు!* ఆన్నారు 

రామానుః-లు ఆ కోరికలు కీర్చు కావవి (వతిక చేశారు 

140 ఆళ“ందార్స్తోతం 



కరగ 

“ఆహం విష్ణు మరే స్థిత్వా అనా నద్దాన మోహీకాన్, 

పంచ సంస్కార సంపన్నాన్ [దావిశాన్నూయ పాఠగాన్ 

(పవత్రి ధర్మ నిరళాన్ కృత్వా రవామి నర్వదా, 

సంగృవ్యా నిఖిలానర్ధాన్ తక ఖాన పదం వభమ్ 

(శీ భావ్యం చ కంష్యామి ఐన రకం హేరునా, 

బీవేళరాదీన్ లోకేళ్యః కృపయా యః పరాశర! 

నండర్న్శయన్ తల్చ్వ్యభావాన్ తదుపాయ గతీం స్తథా 

పురాణ రేళ్ళం నంచ్యకే మునివర్య। కృపానిధి॥ 

తన నామ్నా మహో పాళి వై వ్లవన్యచ కన్యచిల్ 

అభిధానం కరిష్యామి నిష్కి)యార్థం మునే రహమ్ "1! 

చేను శీ3ప్టవ మతంలో వుండి అజ్ఞాన మోహితులై న ఇచాన్ని పంచ సంస్కార వంతులు 

గాను, (దావిడామ్నాయ విశారదులనుగాను, (పవ్తి ధర్మ నిరతులను గాను చేస్తాను-ఆని 

అన్నారు రామానువాల యామువాదార్యుల ముడిరిన ఒక వేలు లేదెంరి సకల తత్ర 

జ్ఞాన రాయి అయిన [శీ భావ్యం రచిస్తాను-ఆన్నారు. దానితో రెండవ వేలు లేరింది జీవేక్షర 

(మృతుల నస్యభావాంను, కదుపాయ గతులను తెరెపే పుర రశ్నమెన విష్ణు పురాణం 

రచించిన కృపాళువై న పరాశరుని పేరును ఒ8 వై న్లవునికి పెడతాను, ౨ మహర్షి బుణ 

విమోచనం కోసం-అని అనగానే మూడవ వేలూ లేచింది 

తర్వాత రామామజాలు కాంలీప్తరం చేరాశ ఆళవందార్గ శిష్యలైన మవిపూర్ణ 

(పెరియనంచి), కాంగీ పూర్జులు (తిరుక్కచ్చిన బి) ద్వితాలు కారు కాని పరమ భాగవరులు 

వారి వద్ద, తక్కిన యామువాచార్యుల కమ్మల వద్ద రామానుజులు వివిధ వై నవ సం్యపదాయ 
విషయాలు, దివ్య _వఐంధ రహస్యాలు (గహించారు తమఖార్యో ఆదార్థుం ఎడల యు 

భేదాన్ని పాటించడం వద్ది, తమ మార్గానికి అనుకూలంగా లేనందున ఆమెకు వదలి, 88వ ఏఐ 

సవ్న్యాసాాశమం స్వీకరించి యామునాదార్యుల పీరాన్ని నిర్వహించడం [పారంభి చారు 

శీ భాషాది శాచ్చ్ర రచనలో తన ఏవరల్లి క్షుమారుడై న గోవింద మిజిని 3వం నుంచి 
మరల్చి వై న్షవునిచేనీ తన వద్దనే ఉండేట్టు చేశారు వ్యాస వేదాంత సూకాలకు విశిస్టైద్యాత 

పరంగా u భాష్యం రోదించారు. దానికి శ భాష్యమవి నం పదాయ వామదేయం కొంతకాలం 

తర్వాత రామానుకాలు శిష్యులతో భారత దేశమంతటా దిగ్విజయ యాత చేసి విశస్టైద్వెలాన్ని 
(వకిషించారు ఆయన వస్టీపూరి వేళకు భారత దేశానికే మహా ఏద్వాంసుఎగా వెఎ 

గొందారు యర్ధిమూర్రి మున్నగు మహో విద్వాంచులను ఓడింది శిమ్యలను చేసుకుర్నారు 

14! ఈనంకా_దార్యులు (వనవ్నామృశమ్, 8 కకక 



౬౨ 

ఒకి మారు రామానితాలు అప్పలేకి కాంచీ పూధీసని నుంది అపాయం కంకింది చోళ 

రాజ్బం వచలి, హొయనేళ రాజ్యం దేరారు ఆప్పుడు ఆ రాజ్యం పాలిస్తున్న వీత్చికేవుడు జైన 

మతావరింబి ఆశడు రామానుజాల అపూర్వ (పఖావానికి లోనయి వై స్త్రవమతోం స్వీకరించాడు, 

విష్టువర్హను డయ్యాడు రామానుజాయ మేల్కోట(తిడనాాయబ పురంలో ౨8 నంవల్పరాలు 

వేంచేసి వుండి, U వైన సిద్ధాంత (బారం చేళారు (కీ 11}7 లో మరం _్రరంగానికి 

విచ్చేశారు. (శీరంగంలో తక్కిన ఆరవై యెష వుంది మఠ (వ్రరారం చేశారు. మత 
_వరారానిడీ 74 సించోనేనాధిసతులను నియమించారు 

చివరకు చేయవలసిన ఏర్పాట్లన్నీ చేసి, శీమ్యలకు చెప్పవంసిన బుద్ధులు దెప్పి (శ్రీరంగ 

నాథుని సేవించి పింగళ సంవక్చర మాఘ థర్ట దళమి శనివారం నాడు- 20వ ఏట పరమ 

పదం చేశారు మేలుకోటలోను, || పెరుంబూదూరులోను ఆయన కాలంలోనే ఆయన విగ 

వోలు (పదిష్టిందారు - 

(శీ రామానుజుంకు ముఖ్య శిమ్యలు కూరత్రాళ్వానీ ఈయన లేఖకుడుగా [వాయగా 

రామానుజులు (బవ్మ్ స్కూకాలకు (శ్రీ భావ్యమ్, వేదాంశ సార॥, వేదాంత దీప।, వేదార్థ 

సర్యగవా॥, థ్రీరంగ గద్యేమ్, చెకుంర గద్యమ్, శరణాగతి గద్యమ్, మున్నగు (గంథాలు 

రచించారు 

రామానేతో జగామావే శడ్విష్టో॥ వరమం పదమ్, 

మాఖవర నవమ్యాంతు మధ్యాహ్నే మ దవాసరే 

రామానుజుల అనంతేరం దావిడ, బంస్కృంశాల (పాబళ్యాన్నిబట్టి తంగ లై 

వడగలి , ఆవి రెండు కాఖలు ఏర్పడ్డాయి, వడగలె శాఖకు వేదాంత దేశికుఎని విభ్యాతిగన్న 

వేంకటనాథుణు, తెంగలై. శాఖకు వశ్నై లోకాదార్యులు, నుజవాళ మహామునులు నాయకత్వం 
వహించారు 

భగవ దామానుజులు చేసిన గొప్పవని చేదోపనివత్తులతోవాటు పాంచర్యాకాద్యాగమాలు, 
షరాడాలు erg దివ్శోవబంధాలు సమన్వయించడం [48 

విద్మావివయనంపన్నే (బావ్మాగే గవి వా స్తిని, 

వని చైవ క్వపాకేచ వండితాన్యమదర్శినః 

అనే గీతో_్రిని ఆషరాలా పౌటింది వర్జవ్యవస్థను మించినద్ భాగవతవ్యవస్థ అని వమ్మినబారు 
రామానువాలు కనుకనే వర్జావరులై న కిరుక్కుల్చి నంబి) (కాందీపూర్ణును), మవిపూర్ణంను 
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(పెరియేనంబి) గురువులుగా స్వీకరెంి మంతోపదే/ం పొండి, (దావిడామ్నాయేం వారివద్ద 

అభ్యసించారు 

రామానుకాలలో ౨ మరొక గొప్పగుణం తాము నరకం వెళ్ళినా ఇతరులు తరించాంనే 

మహౌదార్య్మం యను దాదార్కురి శిష్యులలో ఒందు రామానుజుల ఆచార్ముంలో ఒకరు ఆయిన 

శిరక్కోట్టియాల్ నంటి (గోష్టీపాద్దలు) రామాకుకారిగు మం|తో పదేశానికి పర్దెమి " సార్టే 

తిప్పారు. ఆయినా పట్టువిడవక చామానుకాల అయనవడ్దకు మం్యతోపదేశాిలాషతో వెళ్ళు 

తూనే వున్నారు, ఆయన ఆశ్ముగపించకపోవడం తన లోపమే ఆని భావించారు చివరకు గోక్టీ 
పూర్టుం అన్ముగహంతో మంత్రోపదేశం పొందారు ర్ నుం్యతం విన్న మ్మాతంతోనే జవం 

ముక్తి పొందుతారు గవక ఎవ్వరికీ ఉపదేశి-చవద్దు " అని గురువు శాసించారు రామానుజులు 

ఆూగే అని కల డపారు, శ్రీరంగానికి బయలుదేరారు వారిలో ఆలోచించారు 

“నే నొక్కళణ్ణి నరకానికి పోలే ఏం! ఇతరులు ఎందరో తరిస్తారు గదా!” ఆ వెంటనే గోన్టీ 
ఇరంలోని విష్ణ్వాంయ ద్వార గోపురం ఎక్కి మల్యఠాన్ని ఉద్దోష్ంచారు 

విశహ్టైదైత స్వరూపం 
భగవ దామానుణలు |దావిడ (వబంధ వేదోసవిషదాదుల నమన్నాయంతో (పవర్తింప 

చెసిన ఏశిష్టాడె్యత మత స్వరూపం నంగహంగా ఇతి 

వర్షార్థ నుష్ట్మాపయతేత మాపాన్ 

నిశార్థ మర్గం దివసే యతేత, 
వార్థ క్ళహేతో। వయసా నవేశ 

సరర్ర హేతో రిహజన్మవాచ (విపు) 

సంవత్పరం 19 నెలల్లో నాలుగు నెలలు బానకాలానికి అవసరమైన సరుకులు మిగిలిన 
ఎనిమిది శెలల్లో సచుకూర్చుకోవాళి. ర్యాశ్రికీ కావలసీన అగ్గిపెస్టై చసిపీప్రబాని పాంసీ!, 

ముసలికి కావలసిన దగ్గునుఖదు, పెండ్రానికి కావలసిన వక్కపొడి వగలే తెచ్చి పెట్టుోవారి 

వనిచేయలేని ముసలితనానికి అంతో ఇంతో యొవనంలోనే కూడబెట్టుకో వాళి న్రే పరాశకి 

ఈ ఇన్కలోనే పాటుపడాలి 1 

కాశ్వత జాశావందాదులు వుండేది పరలోకం, శాత్యతమైనవి ఏమిటి” చిదదిదీశ్యరులు 

శళ్వత్తులు జీవుడు భగగంతునికి ₹రీరం జీవని! (కి శరీరం రెండింటికీ అత్మ 

1౪ క్రుంటెమద్ధి శేషకర్మ. విశిష్టాద్వైత సిద్ధాంత దర్పణము, పుద 4 



జల 

థశ్రీమన్నారాయయజుడు ఆశ్మ లేనిదే కరీరం లేదు ఈ రెంయూ భగవంతుని నుంచి వేరువరపు 

మామిడిసండు లోని టెంక, గుజ్జు, రంగూ, రుది, వాసనా విడివిడిగా గుర్రింప గరిగెన స్వస్థతి 

కలివై.నా వేరుచ్రేయ వీలులేసివి అదే. చిదచిదీశ్వరులు. ఈశ్వరుడు |పధానుడు విఖేష్యం 

తక్కినవి రెండు ఎశేవడాలు చిదదిత్తులకు న్మతం త (పతిపక్రి వున్నా థగవదిచ్చ (కారం 

నియమించబడురాయి. ఏనుకి రళ్వోడుడుభగవ తుడు నియామకుడు, నాయకుడు, శరీరి, 

శేష, ఆధారుడు. మిగిలింది. శేషం, శరీరం, నియామ్యం, ఆధేయేం ఈ రిదచిత్తులదేతే - 

శ్రూలావస్థలోను, నూశ్మావస్థలోను ఈక్వరుడు విశిష్టుడు గనుక ఈ మతళానికీ విశష్టార్వెతం 

అనేపేరు వచ్చింది 

నకల వదాగ్థాలు | వచూణమనీ, (వమేయచుని రెండు వివాలు (వమేయం (దవ్యం 

ఆదవ్యమనవి రెండు విధాలు (ద్రవ్యం జడాజిడ భేదంతో రెండు విధాలు నీ3లో జడం కాలం, 

(పకృతి అనీ రెండు విధాలు అండం బాలు విధాలు- ధర్మలూర జ్ఞానం, జద్దన త్వమ్, 
బీవడు: శణ్యరుడు ఆదవ్యం వరి విధాలు -|గ్రిగుతాలు పంచ తన్మా[తోలు, fr 

నంయోగం ఇడమంసే అమి నీ క్ష్యరహితీం ఆజడమంపే సయం పకొశం ఈ ఇడాజర 

భేదాఎగల (దన్మం ఆరు విధాన ఆ్యదవం పది విధాయ మొర్తం పదహారు విధాలు 

చిత్తు జీవుడు. (వత్రం (న్యయం్యపకాకర్వం), చేతనత్వం (క్ఞాన్నాశయక్వం) 

ఆత్మర్వం (శరీర (పతినంబంధత్యం), కర్శృత్వం (నంకల్పజ్ఞా్యా శయత్వం) మొదలయినవి 

కీవేశ్యూర సాధారణ రశ్నడాలు ఆమిచా శివుడు విభుడుకొడు. బీవుడు దేహేందియే మనః 

(ప్రాణాదుల కంటె నిలశ్నలుడు. వెర్ళటుక కొనమ నిలువుగా చీళ్చి, ఆ భాగాలలో ఓకదానివి 
మన్నే నూరుగా రీల్చినవ్పది భాగమంఠ అజువరిమాణంలో వుంటాడు 14! సత్ముడు (వరి 
శరీరంలోను భిన్నుడు. పరమేగ్యరునిలాగ నిత్మసుఖి ఆయినా. ఆవిద్మాకర్మవశాన సంసార 
నిమగ్నుడై. దుఃభీస్తూంటారు 

ఈ బీవులు నాలుగు విధాలు-నిత్యులు, ముక్తుచు, ఐద్ధులు, 'కేవలులు నిత్యులు అనంత 
గరుడవివ్చశ్చేనాదులు. వీళు పరమేశ్వరునిలాగ శ_క్రిమంతులు ఆతనికి ఉభయ విభూతుల 
లోమ నిత్య నన్నిహితులై సేవచేస్తుంటారు ఈళంరునెలాగే. వీరూ అవతరిస్తారు. ఘుక్తులు 

భగవద్భాగవతవరులై , నిత్మనై కిక (కియలుచేస్తూ, భగవదాళ్లా కై ంకర్యాలు కొనసాగిస్తూ, 
(వవేకిశో పరమేశ్యూరామ్మ గహం హెంది, అయేన సాన్నిధ్యం చేరి నుభివడుఠారు బద్ధులు 

దేవోత్మ |భాంతులు, ఆనీవృ త్త సంసారులు (బవ్మామొదలు కీటకేంవరకు చతుర్దశ భువవాం 

లోను జనన మరణాలు పొందుతూ వుంటారు. వీరికి వరమేశ్షోర భావన చుండ్దు. కేవలులు 

144 వాలా[గ శరభాగన్య కతథా కల్నితన్యచ, భాగో బీవశ్య విజ్ఞేయః- థ్రీమద్భాగన తమ్ 



ఓ 1 

సంసారం హేయమని భావించి, (వకృతింందె పరుడిన ఆర్మన్యరూషుజ్ణని శ్ఞానయోగంతో 

ఆత్మస్వరూపం సా ఇత్కరించుకొని, ఆవే భగనదనునవమని విశ్వసించే జ్ఞానయోగులు. వీరికి 

సంసార పా ప్తి వుండదు ౮% వుందేవరకు శరీరులై తిరుగుకాడు ఇదే కైవల్యం 

ఐద్దులు కాస్త వ్యూలు సావళ్ళులు ఆని మరి రెండు విధాలు కొనే వక్యులు 

మనుష్యాదులు, కానివి పశ్వాదులు కాస్త వజృలు బుభుతలని, ముముతృువులని రెండు 

రకాలు బుభుత్తువులు ధర్మకాములు, ఆర్థకాముంని రెండు విధాలు అర్థకానులు దేవిత్మ 

(భాంకులు ధర్మకాములు యజ్ఞయాగ దాన తీర్థయ్యా తాకి ప్క్యకార్య నిబ్ణులా వీరికి న్వగ్గాదు 

లుంటాయి. ఈ ధర్మకాములు దేనకాంతరపగలు, భగవర్చరులు ఆవి రెండు విధాలు వీరిలో 

ఛగవత్పరులు అర్హులు ఇజ్దాసువులు, ఆర్థారులు అని మూడు విధాలు ముముత్షువులు కైవ్య 

పరులు, మోక పరు౨ ఆగీ రెండు విధాలు మోశ్షవరులు భక్తులు, (వపన్నులు అని రెండు 

ఎధాలు 

ఆచిత్తు న వ్రైరజ_గ్రమో గుశ్చాగయ రూవం, సూశ్మావర్థలో ఆచ్మకం, నిత్యం 

జ్సవానికి విరోధి కనుక అవిద్య సృష్టి వైచ్మితి హేశువు కావున మాయ నిత్య! భమాణీం 

మార్పులు నన్నా నిత్యమైనవ కనుక ఆతిరం 

(్రశయస్థితిలో ఇది అవ్యక్ష రూవంలో వుంటుంది ఈఖ్యరుని ఇద్భే వృ మూల 

(వళ్ళకి నుంచి (తిగుణాత్య్మక మవొత్తు, దీవి నుంచి ఆనాంకారం పుట్టాయి ఈ అవాంకారానికీ 

పాతిక రాజన తామస న్వభావా లున్నాయి రాజసావంకారనవాత సా క్త్వికావాంశారం వల్ల 

పకాదశేం దియాలా, కామసావయారం వల్ల పంచతన్మాాతలు, పంచభూరాలు పుట్టాయి 

వంచభూకాలు, ఆవ్య క్షం; ఆవంకారం శరీరోపాదాన కారణాలు 

ఈ శరీరం నిత్యమని, ఆగిశ్మ్ళమని రెండు భేదాలు భగవంతుని, నిత్య సూర్వల 

శరీరాలు నిక్యాలు ఆనిర్య కరీరం కర్మక్భతమని, ౪8ర్మకృత మని రెండు విధాలు కర్మ 

కృరే శరీరం మనుష్యాదురది ఆకర్మకృఠం పరమేశ్యరావకారాలు. చతుర్దశ భువనాత్మకి 

(వివ్మోండమంతా (వక్ళతే దేవతలూ దీనిలోని బాలే ఇలాంటి పకృతి జీవేశ్యరులకు 

ఖోగస్థానం 

ఈశ్వరుడు చిదచిత్తులకు ఆత్మ, నియంత, శేష, నర్వోకార్కాలకు _పధావ హేతువు, 

ఫంపదాక, నకలశర్మారాధ్యుడు ఇతడు చిదచిత్తుఎను నియమిస్తాడు ఇతనికి అవి శేషం 

వళయూాలంలో ఈ విశ్వం ఆరనిలో లీనమై ఉంటుంది దాని ఆరేడు మం ఆన్ముగహింది 

వ్యక్తం చేస్తాడు 



మకు 

ఆరే ఆగత్తుకు ఉపాదాన నిమిత నవాకార కారణ భూతుడు కాని తాను తుచ్చ 

[ప్రాళ్ళత న్వీకాపం కొడు. బాల్య యౌవన వార్ధక్యాద్యవస్థలు శరీరానికే కాని ఆత్మకు లేనట్టా 
లో౭ంలోని వికారాలు ఆక్క రూపుడ్రైవ ఈర్వోరునికి లేవు ఆతనికి ఈ ఇగర్సృష్షి కేవల మొక 

లీం జీవుఎశు ముక్తులను చేయడానికే ఆయన ఈ నృవ్షి వేస్తున్నాడు ఆయన కేవల కృపామూ_ి 

ఈ అప వనే ఆమన ఐదు విధారి అవతారాలు ధరింగాడు పరావతారం, వ్యూహోవకారం, 

విథరావతారిం, ఆంతర్మామ్మవకారం, ఆర్బావతారం - ఆశేవి అ ఐదవకారాలు ఆతడు 

సర్వనియంతి ఆతనికొక మూర్తి వుంచి ఆది వడ్గుతెశ్వర్య సంపన్నం, నిఖిం కల్యాణ 

గుతాత్మకం లిదచిత్తుఎలో వ్యాపించి వాదికి చైతన్యం కలిగించే _పమువు ఆతడే 

చిర్తు, అచిక్తు, పరమాత్మ త త్నతయం పరమాత్మ లక్షీ సమేకుడైన నారాయణుడు 

తప్ప మరొఠరు కారు లక్ష్మీదేవి థభగవన్నారా శుణాఖిమశానురూప స్వరూప రూవ గుణ 

విభవైశ్వర్మశీం కను నారాయణుడు (శీమన్నారాయతుడు 

ఈ మన్నా రాయణజడు ఇగతుంను నృవ్నించి, వాటిలోని జడా కడాంకు ఆంతరాత్మగా 

వుండి, సర్వమూ రశీస్తున్నాడు అతడే (పళయంలో సూశ్మ రూవం పోందిన (వక్ళఠితో, 

కరణకి శేవరాలు లేక ఏ పనికే చేశీగాక్రి ఉండీ లేవట్లా ఆఫత్కోల్పాలుగా వడి వున్న జీవాత్మలతో 

ఆలిస్ వుంటాడు 

(యంలో సూక్ళు చిదరిత్తుంతో కలిని వుండే పరమాత్మే, నృష్టిలో చిదచిత్తులతో 
కలిసి వుంటాడు. ఆ పరమాత్మథు విరదిర్తులు విశేషణాలు సూక్ష్మ దశలో గాని, స్థూల 
దోళలో గాని దిదచిత్తులు ఆరనిని వదలి వుండవు కినుక తద్విశిష్టుడు పరనూత్మ |పళోయంలో 

కనీలో వుంచుకొన్న వాటినే ఆవిష్కరించి, వాటికీ అంశరాక్కగా, ఆధారంగా వుంటాడు 

అప్పటి అరనికీ, ఇప్పట్ అశ కీ ఏ భేదమూ లేదు ఇదే విశష్టాద్యైరం నిత్య నత్య తత్త్వాలు 
మూడైనందుక, ఆ మూడింటికీ వివాభావం లేశందున, ఒక్క చే ఆనడం (నకి విరుద్రమైనందున 

రామానుజులు విశిష్ట ద్వై తమన్నారు 

ఈ విశీమ్టైద్యైకం బత్తరావా దాతృీణాత్య సడ్యదాయారి పహన్వయమని చెప్పడం 
దర్విత చరణం |ద్రానిత [వబంధాలలోని వెష్టవ త త్తం, వేదోవనిషత్తులలోని ఈ కలే 

యాత్మక పోష్టాద్వైర తత్త్వం సమన్విశాలై నందున రామానుజులు ఉభయ వేదాంత (పవ ర్తకు 
అయ్యారు 



రశ 

మరి ఈ సంసారంలోపడి కొట్టుమిట్రాడుతున్న జీవునికి [వక్ళతి బంధాలు తొలగించుకొని 

తెరుగులేం పరమపదం చేరుకోఉమే పరమ పురుషార్థమెనప్పుడు, నరజన్మ ఎ క్రినందుకు 

సాధింప వలసిన భలమూ ఆదేఆని |గహీంచినప్పుడు, దావిని పొందే మాళ్గాలేవి ? సాధవాలేవి! 

ఉపాయాలేవి * 

_ేవత్తి లకణం 

ఆ ఉపాయాలు జ్ఞాన కర్మ భక్షి యోగాదులు యోగమంటే ఉపాయం ఈ క్ఞాన కర్మ 
భక్తి యోగాలు ఈ కాలంలో సాధ్యంకావు గనుక, రామానుజ మతానుసారం (వపత్తే సులభ 

ఈర ముక్తి సాధనం (పత్తిని న్యాసం, థరన్యానం, ₹రడాగతి, (పవదనం ఆనీ అంటారు 

"ఆహం మదక భరో మద్రశణ వలం తథా! 

న మమ శ్రీవలే లేవే త్యాక్మానం విశ పేక్ బధః'6 

నేను, నారశణ భారం, ఆ రతఐవలం ఇవన్నీ నావి కావు, శ్రీమన్నారాయణలవే-అని 

వివేక వంతుడు తనభారం భగవంతుని పై వుందాలని వేదాంత దేశికుందా రంటారు ఈ (పపత్తికీ 

ఆరు అంగా లున్నాయి 

“అనుకూలన్మ నంకల్పః [పకి కాలస్య వర్ణనమీ, 

రశిష్యరీశి విశ్వాసో గోవృత్యవరణం కథా 

ఆకించన్య భరన్యానా వడ్విధా కరణాగరి।, 

(ఆత్మ నికేప కార్పణ్మే వడ్విధా కరణాగరి॥ ) 

భగవదనుకూల కర్మ వచనాయి చేయడం, భగవ త్పరికూల కర్మ వచనాలు వదలి 

"పెట్టడం, భగవంతుడు నన్ను రక్షిస్తాడనే నమ్మకం, రక్షణానికై భగవండునే అనుసరించడం, 
దీవత్యం (వకటించడం, తన భారాన్ని అతనిపై వేయడం.-ఇవ ఆరు 1రణాగతి అంగాలు 

పెన పేర్కొన్న బాటిలో భరన్యానం వధానమైన అంగి ఆని, తక్కిన అదు అంగాలని, 

అనుక పందాగయుత మైన న్యానమని కొందరు ఐదు ఆంగాలే (గహిస్తారు 

ఈ (పవర్తి అనుష్టానంలో మూడు విధాలు-న్యవిన్ట, ఉక్తినిప్లే, ఆచార్గనిష్ట ఆని పరి 

ఇగచిత్తుడై న ముమూఫువు స్యయంగా ఆనుష్టించేది స్వవిష్ట తనకు ఆర్థం తెలీక పోయినా, 
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కుం 

ఆరార్యుడు చెప్పినట్టు చేయడం ఊ_కీనివ్ల ఆచార్యుడు కాము కరణాగతుడవుతున్నప్పుడు గోవీడ్తు 

వాష్పుతుడు, లీడు నాలివ్యుడు, వీడు నా సేవకుడు". అని తన్నాాకోయించిన వారికీకూడ, 

బారి (పమేయం లేక్షుండా రక్షించమని భగవంతుని ప్రార్షించడం ఆచారి ్యనిచ 

మాం మడీయం చ నిఖింం చేతనాచేశనాక్మక మ్ 

స్యకైంకర్బోపకరణం వర స్వీకురు స్వయిమ్ Mer 

ఓ వరదా, నన్ను, చేతవారేతవాత్మకమైన వా నర్వస్వాన్ని నీవే సి కై ంకర్మానికి ఉపయగ 

వడేట్టుచేసుకో అని ప్రార్థిస్తారు వేదాంతదేశక్రుయ 

ఈ శరణాగతి మరిమూడు విధాలు - ఆ ర్త్యవవ క్తిదృ వ్రపవ త్తి వాయక్సి త్ర వస క్రి 

ఆని పొగనిండిన ఇంట్లో వున్నవాడు అప్పుడు గా రిప్పుడు బై టవడాంని చూస్తాడు. నీదిలో 

అదిమి ెట్తబడినవాడు కిటురాడక బైటవరేందుకు పెనగులాడుకాడు అద్దే ఇరా నురణ రాప్ 

త్రయ సంకీర్ణమైన ఈ నంసారంలో పక్కకి బంధంలో కోరీరకావాగారంలో తగుల్కొని 

ఇంక తృణం వుండలేన, స్వగ్భహం పరంధామమేనని, థభగవర్ర్కైంకర్యమే తన కృత్యేమని 

అరాటసడేవాడు “భగనంకుడా! నన్ను వెంటనే నీ సన్నిధికి దేర్చుకో!” అని ప్రార్థిస్తే, భగ 
వంతుడు వాడి సర్వకర్మలూ హతమార్చి తన దగ్గరికి తీనుకువోరాడు ఇది ఆర్మపవత్రి 

దృశ్రవవతి నిబ్బంంతో కూడిన [పేవత్తి “వైకుంరానికి పోదే, ఆక్కడా నీవే 

విస్కీ వండినా చేసేది నీ సేవే ఆట్టాంటప్పుడు ఎక్కడుంటే నేమి! మరణీంచేవి ఇక ఒక్క 

సారే మరుజన్మ నాకే లేదు కనుక ఇదే నాకు కడపటి భావు మరి ఇది ఎప్పుడై 3 నేమి! వచ్చిన 

ప్పుడు రానీ!” ఆవి దేవావపానం వరకు నిబ్బరంగా వుండేవాడు దృప్తవవన్నుడు వాడు 

కసే వఎక్రి దృప్తవవత్తి వేదాంత దేశికులు ఈలాటి విన్బిరంతో ఇలా అంటారు - 

“నిరంతరం నిర్విశతః త్వదీయ 

మస్పృన్ట రింకా పద మాధిరాజమ్, 

నగ్యేం శే వారణైతై లనాథ్ 

వె కుంరవాసేఒపి నమే&౬ధిలాషః 

“త్వంచే (ర్పసీరసి శవాస్మి నమీవత 15 

తయ స్తి భక్తి రవఘా కరికే లదాథ, 
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తాట 

నంనృజ్యలే యేచి ద దానజన స్వడీయః 

సంపొర ఏష భగవ న్నవవగ్గ ఏవ "17 

ఓ హగిరి నాథా, ఒట్టు! నిజం! ఏచీకూ చింతా లేని దీ సాయాజ్యంలో విరంతరం గడుపు 

తువ్న నాకు వై కుంరంలో నిబాసమన్నా ఎలాటి అఖిలాషా లేదు సుమా' నీవు (పనన్నుడవుగా 

వుందే, నీ నమీపంలోనే వుంచే వీ మీద పరికుద్ధమైన భక్తి వుండే, నీదాన ఇనేం వుంటే, ఈ 

నంసారం వైకుంఠమే సుమా! - ఈ నిబ్బరమే దృ పత్యం ఇది గర్వం కాదు 

పాయళ్ళ్చిర ప్రపత్తి చేసిన తప్పును నవరించుకొనడానికి చేసే వవర్తి ముముత్షువ 

భరవ్యానం చేసిన పిదప ప్రారబ్ధ రర్మానుభవం కోనం జీవితం గడుపుతూ, పూర్ణ పాపం 
చేత తెలిసీ తెలియక పాపాలు చేసే ఆవకాశం వుంది తెలియక చేసన పాపాలను భగవంతుడు 

పట్టించుకోకపోవచ్చు.. కాన్ని, తెలిం చేసే వెంటనే ప్రాయశ్చిత్తంగా భగవంతుని శమించమని 
(పార్థింకాలి ఇదే పాయశ్చీక్త _పపక్తి “అయ్యా! ఎంతే పని లేశామ ఎంత అవివేకిని! 

తెలిసీ చేయరాని వని చేశానే!" అని ఆమకానంతో భగవంతుని కారి, భగవంతుని దయా 

స్వరూపిణి ఆయిన లక్ష్మీదేవిని. గాని మన్చి ంచుమని ప్రార్థించాలి అట్టా చేస్తే భగవంతుడు 

ఆ కప్పుమూ మన్నిస్తాడు శః _ప్రాయక్సి త్తి పపర్తి కనుష్టించక పోతే, ఆఘం ఈ జన్మలోనే 

ఏదో రూపంలో అనుభవించ వలని వుంటుంది 

ఈ _పవర్తి ఫలం మోతం ఈ ఫల (ప్రా_ఫికి విరోధించే విషయాలు ముమతువు 

తెలుసుకోవాలి వీటిని విరోధి స్వరూపాలు ఆంటారు ఇవిఐదు 1 ఈ కరీరం నేను, చేను 

చేసే వనులు నాకోనమే నేనే యజమానిని - అనే అహంకార మమతార స్వామ్యాలు ఆత్మ 

స్వరూప విరుద్ధాలు 2 ఖ్రొమవ్నారాయణుని కంది అధికుడు మరొక దున్నాడనీ, అరవితో 
ఇలరులు నమానుంనీ, రామళ్ళష్టాద్యవఠారాలు సామాన్య మానవులనీ, శిలా దార్వాద్యర్చా 

వ్మిగవాలు వట్టి టొమ్మలనీ, వాటీని పూవీస్తే ఫలమేమిటని అనుకోడం వర న్వేరూవ విరోదం 

8 కోరరాని కోరికలు కోరడం, ఫలా పేతతో కార్యాచరణం, భగవద్భాగవకారాధనకు గాః 

తన కడుపు వింపుకోడానికి వండుకోడం ధర్మ విరోధం 4 కొండల లాగ పేరళున్న ఘోర 
పాపా౨ తణంలో చేసిన (వవ క్తితో నిస్తాయా! ఆరి ముక్తి నిస్తుందా?- ఆని నందేహించడం 

ఉపాయ విరోధం, దూది రాశి కొంగంతయినా ఒక్క మిణుగురు చాలదా? చీక చెంత గాఢ 

మైనా ఒక్క సూర్యకిరణంతో పోదా? కనుక |పనత్సుపాయాన్ని ళంకించడం భగవంతుని 
శంకించడనే ర్ అన్నిటీకన్నా పెద్ద విరోధం భాగనతాపదారం భగవంతుడు తవ ఎడల 

147 వేదాంత దేశికులు వరదరాజ స్రవం 
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అపకారాన్నైనా క్షమిస్తాడు గాని భాగవకాపదారం తమించడు భాగవకాగవాప్మాకుణ్చి 

భగవంతుడు శమించేడు 

రామానుజాల తర్వాతే ఏర్పడిన తెంగలె, వడగలై శాఖం వారికి శరణాగతిలోమ 

అలి పాయభేదాలు ఏర్పడ్డాయి. ఈ కాఖల నాయకులను ఇది వరశే పేర్కొన్నాను 

కెంగలి సర్మవదాయేం వారికి భక్తి పపత్తులు మోక్షసాధనాలి కొవు భ]క్రియోగం 

క్ళతీమం క్లీం (ప్రహరీ అకించనత్న మూంకమె నునుమ్యని అసామర్థ్యం వెట్తడిస్తుంది ఇవి 

రెండూ కాకి భగవంతు? నిర్లెతుక రోబాషంలో విశ్వాసంతో జీవించడమే మోక్ష సాధనం 

భగవంతుని ఆనుగవోనికి హేతువు లేచు ఉంటే అది దిన్యమే కాదు ఉనుకి నిగ్లేతుం కిటా 

౫మే మోషహేతువు ఇడి మాతృ స్తన్మంవయిది సహేతుక కటాక్షం ఆంగడిలోని పాలు 

మిక్తిని మనుష సాధనాంతో పొందడం న్వైచ్యం ఇవి స్వగతేస్వీకారం భగవంతుడు తనంతట 

లానే జీవుశ్నీ ఆన్ముగహంచడం పరగత స్వీకారం ఇది గొవ్పది భగవశ్సెవ కంది భాగవత 

నీవ గొప్పది. $08 శేషిత్వం లేదు ఆమెకున్నది అనవ్యార్ల శేషత్వమే ఆమ్ కృపా మూర్తి 

ఆమె పురునేకార రూపిణి (దానిక దివ్య (వఎంధాలే (ప్రమాణ లు 

నడగల్లై నంవదాయం బారికి భక్తి (వపత్తులు మోశ్షసాధనాలు, భగవత్మృప 

సహేతుకం నిర్హీతుక నృపాకటాషం అంగీకరిస్తే రక్యాదులు సాధనాలు కాకోసోకాయి 

వాటివి వదలిరే మానవులు (భష్టుంవ్వకారు నకల శాస్త్రాలూ భక్షాధులే సాధనాలని చబుకు 

వ్నాయి భగవదన్ముగహమే ముక్తికి హేతువు కాని, ఆ భగవదనుగ్రవోచికి అర్హ తను జీవుడు 

సాధించుకో బాలి లక్ష్మీదేవి వా్యాయలుని లాగ విభువు శేష్ $విినడైన నారాయణుడే 

ముక్తి దాత రే త్వత॥। పరతీ త్రం ఒక్కటే ఆమునా రక్షణకై ద్వ్యంచ్వమైనేది ఈణ్యోరి 

శణ్యదేలు పవృ వతీమళాల వంటి బారు లశ్మీదేవి ఆకారము (ఈగ్వరుడు) కాన మకారము 

(జీవుడు) కాదు. న్యాయపాలకుడై న వూయణుడు కృపారూవిడి అయిన ఖ్రీచేని కలిసిన 

శ్రుమన్నారాయణ తత్వమే ఉపాసించదగినని  వేచోవవివత్తుల, [దావిడ దిన్మ పచింధాలు 

వొమాచాలు 

ఈ రేండు గాదాలికు కొరణం శీనుచ్నారాయణుడే ఉపాయోపేయ భూతుడనే వాళ్ళం 

ఉపాయానికే పాధాన్య మివ్మడం ముద్తికి హేతువని, భగవత్కపా కటాక్షం నహేశుకమని 

వడగలై నం్యవదాయులవాదం ఈ (వ్రపత్తిని మర్కటకిశోర న్యాయంతో పోల్చుకారు వీరు 

తెంగేలె సం పదాయంవారు ఉపేయమే [పధానమని, అవి నిర్హేతుక కృపాకటాశ్షనుని 
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ఆంటారు వీర | ఎవర్తిని మంర్జాం కిళోరన్యాయంతో సోయ్చాతారు కల్లిపిల్లి నడవలేని తన 

కూనంను నోటకరచుకొని మరొక చోఎ8 తిసుకొని పోడుం3 

పంచ నంస్కొారాలు 

ఈ [ఎవరికి అధికారం సంపాకిందుకొవడానికి చేసుకోవలసిన సంస్కారాలు అదు 
వ్నాయి వాదికి పంచసంస్కారమని పేరు ఈ సంస్కారం లేనిదే _పపత్తికి అర్హత లేదు, 

“కాప పుండః రథా వామ మం్యతో యాగళ్ళ పంచమః "తప చ్మకాంకీనం,నానట 

పుండం, పేరు, మం్యతజపం, రేవపూజనం. అనేవి పంరసంస్కారం ఈ సంస్కార పంచ 
కీంతో ఈ దేహం నేను, ఇది నాది-అనే శాంతీ తొరిగెపో తుంచి 

ఏ వ్యక్తి ఆయినా తవ వస్తువును గుర్తించడానికి దానిపై తనపేరు,లేకి పొడి ఆశరాలు 

ఇక్ప్కుకాడు ఆలాగే "ఈ కరీరం వాది కాదు, పరమాళ్మది, స్వామిసౌయ్ము సంసాఠళహిగరం 

దాఓడానికి తెప్పగా దీనిని నాకు ఆమ్ముగహించాడు. దీనిని ఆతని సేవకే వినియోగించాలి 

దేవెత్మే (భ్రాంితో అనుచితమైన పమలు లేడే భిగవంతుని సౌమ్మ దుర్వ్మ్యుయం కావడమే 

కాక ఆత్మకూ ఆధ।పతనం తప్పదు ఆందువలన నంపొరరోరజసాధనంగా ఆయన కెయర్యా 

వికి వివియోగించాలి " అనే భావంతో గుర్తుగా భగవంతుని శంఖచ్చకాలగుక్తులను. బువాలపై 

చేసుకోవాలి 

నౌనట పుం[గ్రం ధరించడం ఆనాదిగా థారోగీయాదారం హన్మ లలాటంతో ఏ వవీ 

చేయరాదు ఆంతేకాక ఈ వ్యక్తి వైష్ణవుడు ఆని తెలిచడా౦కి తిరుమశి తిరుచూర్తా 

లతో ఆయా స్థానాంలో ఊర్ణ్య పుండాలు ధరిందాలి ఇవి శేవంం ఆలయారంకోనం 

కాదు [శ్రీమన్నారాయణుడు ఆయా స్థానాలలో ఉన్నా డన్నదృవ్నితో కేోవాది నామాలతో 

ఆనుసంధీంచాలి 

మనదేశంలో (పకివారికీ ఒక్కొక్క పేరు వ్యవహారంలో వుంటుంది కులం పీరు, 

వంశం పేరు తమ పేర్లకు కగిలిందుకోడం మనదేశంలో ఆంవాటులో వుంది కొని; వైష్టవ 

డైన వాడు భగవద్భాగవతుల యెడరి పూజ్యభావంతో వుండాలి గనుక, కుల విర్మా ధన 

మదాలు వదలుకొని, కాను అందరికన్నా తక్కువబాడినని పెప్పడానికి వర్ణ సంబంధమైన కర్మ 

వర్మగుప్తాః ఉపాధులు మాని, దాస ఆనే ఓిరుదం చేర్చుకోవాలి ఈ దాపక్వాన్సి |రిరరణ 

కసిగా ఆచరణలో పెట్తాతి 



29 

ఈ దానభానానికి పెద్ద లొక కథ లెబుకారు పెరియ దీరచులనంలీ (3 లపూర్జలు) 

ఆంవందార్డ కమ్మలు ఆయన తిరుములో కైంకర్యం చేసేబారు. ఒకమారు ఆయన తమ 

మేనల్దాడు, త మవద్ధ కృ కూషచేసి దరువు కొంటున్న వాడు ఆయిన రామానుతా,కు పెరుమాళ్ళ 

తీర్థం యిద్నారట రామానుజులు వారిని సేవించి “పెద్దలు మీరు దీనికోనం రావఐలా? ఏ 

ప్ఫివానితోబ నా వంనలేకసోయారా !' ఆని అర్చారట “జాను నేనూ వూదాను నాకంటే 

పి్ఫిచా డెవడూ ఓనివించలేదు నేనే వచ్చాను "అన్నారఓ తిరుమంనంబి ఇది (త్రికరణ పూర్వక 

మైనదానభావం ఇది గొప్ప సంస్కారంతోగాని కలుగదు 

మంకజివం చాల్గివ నంస్కారం వైవ్దవ్వలకు ఆష్టాషరి ద్వయం, చరోమళ్లోకిం ఆవి 

(వధానమైన మూడు మం్యరాలు ఓం నమో వూయజాయ ఆ3ఏ అహ్టైతరి ఎనిమిదతరాలు 

వుండడంవన్లదీ ౨కి అహ్టాషరి అనే పేరు వర్చిం3 ఇది వరశూత్మ బీవార్మల న్వడూవ స్థితి (వవృ 

తులు తెలియఖేన్తుందె ఓం పధం బీవార్మే, లక్ష్మీ విశిన్చ వరిమాత్యేంను, నమఃపరం చివను? 

నారాయణాయ అనేది జీవునికి నారాయణుడు కప్ప మరొకరు బంధువులు లేరనడాన్ని తెలుపు 

కాయి ఈ మంరానికి మాంమం తమన, తారకమం్యతమం పేర్లు శ్రీమన్నారాయణ చరణౌ 

శరణం (వపద్యే, శ్రీమతే నారాయణాయ వమః-ఆశేది ద్యయే మంతం పూర్వార్థంలో ఉపాయే 

(ప్రతిపాదనమూ, ఉశ్రరార్థంలో ఉపేయ (వళిపారవమూ ఉండడంవల్ల దీని కీ పేరు వచ్చిండ్ 

దీవికి మం్యత రత్నమనీ పేరు 

సర్యధర్మాన్ మిత్మేఖ్య మామేకం కరణం (మః, 

అఆహంర్వా నర్వపా పేళ్యో మోతయిష్యామి మా కచ 

అనేది చరమళ్లోశ మర్యతం ఆన్ని ధర్మాలూ వదలి నన్నే శరణుపౌందు. నేను నిన్ను సకల 

పాపాలనుంచి మిము కుల్ని చేస్తాను కోకీంపకు-ఆని భగవద్గీతలో కృష్టభగదానుడు ఆర్జునునిక్ 

ఉపదేశీందాడు వీవు ఇలా దీనిని అనుస్టించు, దీని కిది ఫలం-అగి ఇది ఫంవిధానం బోధిస్తుంది 

ముక్తపాయాలలో 6డపట ఈ యోగం ఊపదిష్టమైనవి గనుక ఇది చరమచర్యత మైంది 

ఈ మూడు మంకాలకూ మర్మిత్యేతయమని పేరు 

ఐదవ సంస్కారం యాగం పూజ, దేవపూజ అని దీని ఆర్థం ముమ తావు భగవ 

త్పూజ తస్పక ఆచరించాలి చేసే (పతి పనినీ భగవంతునికి ఆర్పించాలి ఏమి తినదోలిదివా, 

మొదట భగవానునికి నివేదించి, దానిని తీర్థ పూర్వకంగా వర్మిగహిందాలి ఈ దేవపూబే 

యజ్ఞం 



ఈ సంచ సంస్కారం వనే నిత్య నైమిత్తిక కియార్లత కలుగుతుంది. పంత 

సంస్కార నంస్క్యృతుక్తై న విదప శ్రీమన్నారాయణ) పొందే ఉపాయాలు అనున్టించి, విరోధి 

వంచకాన్ని పరిహరించి ఆపునరావృ త్తి రహితమైన మోత్యం పొందాలి 155 

ఆభ్వారాచాక్కుల చరిత గంథాయి= భార్గ వపురాణం 

ఈ ఆళ్వారారార్యుం చర్మితీను భగవ్నదామానుజాల నమశాలికులు, రంగాధిపారోగ్య 

శాలా వర్ణిభులు (క్రోరంగవాథాలయ మవానసాధ్యతుల) అయిన గడడవావాన సండిరులు 

దివ్మ బారి చరితమ్ అదే పేరుతో నంస్కృత కావ్యంగా రచించారు ఇదే తొలి ఆగ్వారాగార్య 

చరిరమని పండితుల విక్వానం ఇది పద్ధెనిమిది సర్గల మహా కారం గరుడ వాహన పండీతు 

నికి కవి వైద్య సరందరుడనే లీరురం వుంది వదప మత్మిప్రవాళశై లిలో రమిోభావలో 

వివ్నళగియ. పెరుమాళ్ జీయర్ అనే వైష్టవాదార్యులు గురుపరంపరా (పభ్రావమ్ ఆనే (గంథం 
రచించారు ఇది కూడ రామానుతాలకు ననుశాలికమో, కొంచెం తర్వాతిదో అనంతాచార్యుల నే 

పండితులు (పనన్నామృళత మనే పేరుతో ఆధ్వారాదార్ముల చరిత రోచించాడ ఈయన 'ర్ర వ 

శరాన్షీ వాడు 

తెలుగులో తొలి ఆభ్యారారార్యుల చరతి ఆముక్తమాలద కాని ఆశ్వాదార్యుం చరిత 

నమ్మగోంగా। రిచించిన వాడు తాళ పాక తిరువేంగళ నాథుడు ఇరడు 16వ శతాబ్దం వాడు 

అన్నమాదార్యుల మనుమడు. దీనిపేరు వరమ యోగివిలానము రెండవది ఆచార్య సూరి 

ముక్రావకి దీని రచయిత మంగళగిబి వానవ్యులైన నంబూరి కేశవాచార్భులు 18 వ శతాబ్దం 

చివరివాడు ఈయన సమకాలికులు వంగల సీతారామాదాడ్యులనేకవి ఆరార్మి రర్నీమాల 

ఆశే పేరుతో ఈ చర్చిత రచించాడు 

పామనాయకుని తెనుగు సేత 

ఆళ్వారాచార్యుల చరితం వర్ణించే ఈ భార్గవ పురాణం సంస్కృత భార్గవపురాజం 

ఉత్తర ఖండానికి ఆనుచాదం రచయిల్ రాఘవ పామానాయకుడు ఈయన కృష్టా భీమా నదీ 

మధ్యగతమెన ఆళ్యంత పారనంతమైన నురప్పురరాజ్యం పాంకుడు రచయిక మూల 

పురాణంలోని ఆధ్యాయాలను కూడ ఎప్పటోప్పుడు పేర్కొన్నాడు “అని నరుండు నారాయణా 

166 మళవివరణలో శేను విశిషాద్వెక సిద్ధాంతదర్పణ, ఆము క్రమాల్ముదా సౌందర్యా 

అలోవి వాళ్యాలు కూడా వాడుకున్నాను 



ay 

వంశ మహాయోగి మావోత్మ్యంబును, నంవాద రూనంబును, శ్రోమంతంబును నగు భార్గవ 

పురాణో తీర ఖండం నందలి వథమాధ్మాయం బాలకించి నమ9ండ్రై "189 

భార్గేనప్పురాణం ఉతేర ఖండం (పన్నక్షి గరుగ్లబావాన వండితుడుగాని, (పపన్నామృళత 

కర్రగాని, పరమ యోగివిలాన కర్తగాని ఎక్తలేదు ఆలాబిచి ఉంటే పరమ (పమాణంగా 

భావించే వారు కినుక ఇది తర్వాత- ఆంటే [పపన్నామృతం తర్వాత రచితమైందని ళంకిస్తు 

న్నాను పిదవ బార్గవపురాడావికి ఉర ఖండంగా చేరి వుంటుంది సూతుడు ఆర్వాచీనులైన 

ఆభ్వారుం చర్మిక తెన్పడం నంభన-కాచు కదా! శ) వైష్ణవులు భార్గవపురాణాన్ని ఉప 

పురాణంగా నమ్మానిస్తారు 

సంస్కృక ఖార్గవపురాణం ఉత్తర ఖండం [వాళ (కులు మదాను (పాచ్య లిక 

పుస్తక భాంఢాగారంలో వది లభిస్తున్నాయి = 14547 నుంచి 14768 వరకు, అిర్వాతేడి 

16087, ఆర్ 8081 (ని) ఆర్ 6164 ఇనన్ఫీ రాళష్మకత (వతుల. 14648, 49, 

51,8 తెలుగు లిపిలో ఉన్నాయి తక్కీన అరు (గంథ లిపిలో బున్నాయి 14548 

కొండపల్లి కాయితం. (పతి 

పామ నాయకుడు సంస్కృత మూలాన్ని భక్తీ (పవత్తులతో ఆనునరిందాడనడానికి 

రెండు మూడు ఘట్టాలు ఉదావారిస్తాను 

శుభమస్తు 
మూలం 

శానకాదయ॥ ---- 

సర్వధర్మార్థ్ తత్వజ్ఞై సర్వోకాన్హ్ర విశారద, 

తత్తార్ధ విదుషాం _శేష్ట సూత దై ఇపాయన (వయ 

యాని యాలి చ లోకేషు చర్మితా ణ్యప్ కార్టీణ! 

రవ (వసాదా రస్మాఖి (వతాని వదతాం వర 

రృతక్భక్మావయం స్యామ వన్మితీ శత చేతన।, 

యోగివొం తు చర్మ లాజ్ భగవద్ధాన్య భాగీవామ్ 

కోకా న్మమృశ కల్పాని త్వయా ధఢర్మోపదేశివా, 

న త్భషిం యాంతి చేతాంసి తస్మా తావి వదున్వవాః (1 వదవ్యకో 

159 ఇ గ్గషపురాణం ఆశళ్యానం 168 



సూ 

సాధు పృష్టోలస్మి మవయః భవద్భి* మోత్షకాబ్లీభిః, 

చిరకాలా దిదం వక్తుం భవతా మస్తి (1) మే మన। 

భవ_న్త ఏవ పృదృప్ర మా మిదం మని పున్గవాః, 

ఆసీ తృరమవార్షో య మధునా మమ చేరసి 
వశ్యామి నర్వమేత ద్వః కృణధ్యం తల్సమాధినా, 
భువి న్టీరానాం సర్వేషాం క్నేరాజా ముత్తమం రరమ్ 

ఐదర్యాఖ్యం మవిపుజ్యం న్మరణాదేవ ము క్తిదమ్, 

నర్వర్త్వు కుసుమోపేత వనరాజి విరాజితమ్ 

(వర్తి న్యర్థకమం నరోవర విభాసితమ్, 

తేస్మిన్ దివ్నాళమే రమ్యే దస్థ్రీకాన్తే శిలా తలే 

సమాసీనౌ జగన్నాథా నరవారాయణా వుభౌ, 

భు లోక ఇన రవార్థ మవశీర్ణా మహామునీ 
నానా విధ కథా నృర్వా (బువవా వాసతుః స్లదా, 
తస్మిన్ కాలే మహాత్మానం నారాయఆ మువీశ్యరమ్ 

హళ్షేణ మహకా యుకో నరో బాం త మ(బవర్ 

ఆమవాదం - 

నకల ధర్మార్థ కర్తద్థ నకలకాన 

వేత్త తక్ర్వార్ధ విద్వ్యశ్పజీత సూర 

మౌని ర్వైపాయన (వయ మౌనిగేయ 
యనుచు నభివాదవము చేని యలఘుమతిని 

అనయము భవదడీయకరుణ 

నెనసి జగములండు నిందిరేపని: బద్మా 
తుని యే ధర్మ చర్మిరము 

లనువమ మఠివాని వంటి మౌ మే మనఘా 

పొగడొంద॥ బవ్యితీకృత 

మగు మనములు గల్లువారమై వివరింవన్ 

జగతి గృతర్భత్యుల మయిత్తి 

మగణితమశి మేము నిస్తులానందులమై 
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Bw 

అమృత నరూపంబులును, నిరంగరంబులును నగు భగవద్దాస్మ భాక్కులయిన 

యోగీళ్వరుం చర తంబులు కత్తోపదేశి వగు నీచేతంఐబ౨-0 బడినవి గావు గాన చి త్రంబులు 

తృప్తి నొందకుండు కతన మమ్ము(గూర్చి బావ బయ్కిమను,డు సూకుం డిట్టనియె 1-80 

నిరతము మోశకాంశ్న గల నిర్మల చిత్తులు మీరు నన్నును 
స్రైరతర నూ క్రీ పళ్నమను జేసిరి రెక్కుడు గాంగ మీకు వి 

స్ఫురణమ దీని విల్కి.(గ నమున్నతి నాదు మనంబి కోర్కియె 

కరము దనర్చు చుండు చిరకాంముగా మునులార వేడుకన్ 1-81 

దీని మీరలు న న్ననూన నంకుష్టిన 

వడిగిన కతన నో యవఘులార 

యిపుడు దృష్ట మౌ నీ _పమోదంబునా 

రితంబు నందౌట శ్వీతిని నాన 

నున్తంబు మీశం (బేమమున వచించెద 

వినుడు సమాథ్రీన విమలమతిని 

లోంస్థితములై యనేశంబులగు మేత 
మురిలోన ను క్రమంబుగ( దనర్పు 

న్మరణమువలన మోతం బొనంగుచుండు 

నతిశయంబి మహాపుఆ్ణ మరుళితంటమి 

నమరు నెప్పుడు ఐదర్యాఖ్య మనథు సుఖిక 
రేంునై సంఠకంబాను కుభంబు దనర 1-99 

నిఖిలరు |వనూవ నేంయుగంబుమ నందన బృంద | పకాశీలేయిను సుత్ఫుల్ణ్ల కాంచన 

కమల కాసారో విరాజిరంబును నగుట భవ్మంబగు వద్దివ్యా్రమంబు నందలి చర్మాదకాంత శిలా 
తలంినందు నమాసీనులై భూభువన ఇన రత్నఆయినకై యవతరిందిన మవామునులును 
జగద ఢీశరులును నగు నరవారాయణు లిరువురు నావాపకార్ ంబులగు నకలకథా (వసంగయి 

అగ్గడింపుచు వసియింపుచున్న దత్కాలంబునందు నరుండు మహానుభావుండగునట్టి నారాయణ 

మనీశ్వరుంగూర్చి పరమహర్షయుక్తుండగుచు వినయంటుగా సవయసూ క్రీ నిట్టనియె 1-08 

2 మూలం -- 

తులసీ మూ మేదిన్యా మద్భక్కత వభామహా(1), 

వారా టుమ్మం?జు పూర్ణా చన్తురేభేవ శారద 



దృష్టా మరకతళ్యామాం దివ్యరితణలశీతామ్, 
గృహీత్వా నమృరివ్యజ్య కేయ మస్యాః కథం భువి 

ఇతి చివ్లాపర స్సోపి తదా (పావోళరీంణీ 

శవేష్టాః కేనం లోకే పూజకాః (జా కా)తవ న్మువియా। (య్యా, 
వదన్వ దేవదేవేశ గువ్యోద్గుహ్యాతమం తిమమ్ 

శ్యచ్చుక్వా భగదా నావా (పియా మాలిజ నృమృమార్, 
త(?మ)త్కీర్తవపరా దేవి మమేష్టా మత్సమాయతేఇ) 
(పనూనపూవజా నం్యపీతి స్పర్వపూజాన్యను తమా 
మమ పూబావరాణా జ్బా గుజకీ రనకారిజామ్ 

నేర్వాఖీష్టా నావ దత్వా _వదదే శాశ్వతం పదమ్ 
ల్యేచ్చుత్వా భగవద్వాక్యం మూదేవీ బారివర్ణి ఖా 
(వసూనమాలిశావూజాం కరిష్యే (వశిఎయామ్, 
కీరనక్చా కరిష్యామి తస్మెవ గుజరర్మడామ్ 

ఇతి నళ్చోన్య మనసా త్వయి యోగేశ్వరేశ్వర, 

విశ్వమృరా బగన్మాకా బారా సీతా యథా ష్కరా 

ఆనుటాదం - 

అంతట దులసీమూలధ 

రాంతికసీమను ఇన్మిత మలవరది మవి 

స్వాంతుండు విను చిత్తు, డ 
వంతామర విభుడు (దవ్వ నానమయమునన్ B60 

ఆషాఢ మానంబు నండలి పూర్వఫ 

ఇని కారగల వభదినమువందు 

కుభలగ్నమునను వసుంధరాంశను జేని 
తులనికామాల భూఠలమువందు 

శారదాగమ పూర్ణ చం దరేఖియు' బోలి 

వికచాక్టవదన బాలిక జభాంగి 
పరికింపనగుట నాధరణీనురో త్రము 

డానంద కందళితాంతరోంగుల 



డగుచు రివజలక్స్త సుగుణచరిక 

మరకి గశ్యామ సౌందర్య మహితసీమ 

యకశి చికురఫాల వరకరుణాలవాల 

గాంచి బాత్సృల్యముంచి యుత్కర్ష మింది 

కరములచే వాబాలక 

మురువున నెకికొని మెదముం గొని కానీ 

తరుణి ధరణి నెట్టు బొడమె 

నరుదార్కగ వనుడు నతని 8కరీర యవెన్. 

వరద లోకమున భవ్మ్యర్పీతి గలజను 

లెవరు మీకు. బూజ యెడ్డి (పీయము 

ఘనముగా రవహస్యమునేక్తు రవాన్యే మా 

కీని విర్మవలయు దివ్యమతిని. 

అనేవ్చం డా భువి వాక్యము. 

వివి భగవంతుండు శౌరి విగ్యమయుండా 

వనితామటణి తియురాలిం 

ఇనవున వాలింగనంబు సలిపి వచించెన్ 

నాకాష్తురాలవై వన్నెడ(ాయకశ 

వాయందు[ దగుభ క్తి నమ్మ వట్టి 

ధన్యవు గాన యత్రమమగునట్టి ర 
వాన్యంబు వీకే నుదావారింతు 

నాలకింప్తము దేవి యభిలి పూజలయందు 

ముఖ్యమై విలనిల్లు పువ్పపూజ 
మాక్షు( బ్రేమయేగుట మహి నువు పూజావ 

చక మద్గుజకీ ర్రవాఢ్యమశుల 
కాకగా గోర్కుల నొసంగి యమం దివ్య 
ధామ మగునట్టి వరమవదంబు నిత్తు 
ననెడు వారిసూ క్రీ నాలించి యప్పుడు శార్ 

డివ్షరారై న భూదేవి యెన(గు రీవి 

6-68 
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ఇదా 

ఇందిరాధీశ్వరునకు నభీవ్షయె వ 

సించు సుమమాలికాపూజ సేయదావ 

నవారహంముమ దన్న వోమహం గుతెక 

కీర్తనము నల్పయగలను విస్పూర్తి మించి 

ఆని మ5( బించించి ముదం 

బన యోగీళ్వరుడవె న భూసుర సీయేం 

దును గల్లు జగకి( బూర్వం 

బున సీత ఇగజ్జననియ బొడమిన యట్లన్ 

శీ మూలం - 

గోదావరీ తటీస్థాయాం ధర్మపుర్యాం దోయానిధి॥, 

యోగానంద్ ఇతి _పోకో వృసించో నతివర్సలః 

కృష్టవేణీనదీ తీరే కాకుళే క్వాన్ట్రవాయు 1 

ఆపహోబలే సుపర్జాదొ హిర జ్యకశీపాంతక। 

పాళ్డారల్లే౬రవిద్దావో విర్ధల॥ పరెకీ ర్రితః, 

శ) వేబ్ళట్నాదిశిఖరే వనరాజివిరాఖితే 

అహక్టర నహవ్రేంళ్చ పుజ్యతీర్థై నృమన్వితే, 

స్వామిపుష్కరిశీ కీరే టినిదాసః _శియోజ్ఞ్యలః 

అనువాదం = 

శరిగోదావరి రటమున 

శీగాందిన ధర్మప్పరిని స్థిరతరలీలన్ 

యోగానంద నృసింహం 

డాగమ వేద్యుండు దనరు వా|శికఖనియై 

డివ్యమగు కృష్ణ వేజీవడీ తటమున 
వలదు కొకాకుగంబునం రంధనాయ 

కుండు దను( గౌల్చువారలకును ముదముగ 
భుక్రిముత్తుల గూర్చు సంపూర్ణమకిని 

4-95 
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గారుడ్యాది నంట గల్గి వవోబం 

మున హిరణ్య 8శపు( బొలిచ జేసీ 

నబి బ్రినృసింహు( డళ్యుగశరబావం( 

గ్ష్లమరు( ఐరమపావనావ్యాయుండు 61800 

దివ్యసూరిచరితంలో గాని, వరమయోగినిలానంలో గావి ధర్మపురి యోగానందువి, 

శకాకుళాం్యర నాయకుని (దేని లేదు పరమయోగి విలాసంలో ఆనోబల, వేంక టా దుల 

[వనక్తి ఉంది 18 దీనిలో ధర్మపురి.) కాక్షుళ కరాలు చీర్కొ-నడంవర్థి మూలం తెలుగువేళం 

శతేళీసిన వారి రచన ఆయివృంటుంది 

4 మూలం - 

ఉపాయం సావిఎన్యైవం వినృజ్యాభరణాదీకమ్, 

ధృత్వా kegs సుజ) ఇ తులసీమజీనూలికా। 

కాషాయేవానినీ విన్ణువామ నజ్కీ_ర్రనే రతా, 

మానే ర ల్రిక మాగత్య పపాత పదవద్మయో। 
కాం దృష్ట్వా దుఖికాం దీనాం కులం గోతం ద జన్మే చం 

పృష్ట్వా వివేచితం నరం తేయా కవటచేషయా 

ఆశ్వాన్య కృీపాయా చారీం తుంసీననసేచనే, 

కరణే దాలవాలావాం నది దేశ మవోనునిః 

శ్యహవషమాణా సొనిత్యం శీరామ్బు వాళడాది భి! 

భుబ్బావా భు క్రశేషాన్నం సేవయా మానీవత్చరమ్ 

తదా వర్గకి పర్డ్న్యే వర్టకాలాబ్లశే వధూః, 

అశ్య్వరత్థమూలే నంతస్థా తత్పమాగమకాళ్షేణి 
తతో ప్కపోత్రమో వైవా దుక్జాయ ద్వార నంస్థితః, 

దిశో వీశ్మామ్బుదై. స్పాన్దా?! తిమిరేణ సగ మావృతా॥ 

రద్నశేఒళ్వర్గ మూలస్థాం శ్రియం వర్షే సీగరామ్, 

వివాోయ కృవయా వర్జకాలాం రార మనినే క్రమ 

180 ఎరమబు గి వలనము పుట 109-401 



౮ాం 

శతస్పా కస్య పాదాలే లాయ స్తీ కరామ్బు జై॥ 

రరామ తేన మునినా దై వార్చలితవేతసా 

అథ తిం ముని మాదాయ గృహాం గత్వా సితేషణా 

భగినై, కథయామాన తక్కర్యం వార్షితా సరీ 

ఆనువాదం - 

ఇనేమున్ ఏిల్పియు దేవరేవి ముని నిచ్చన్ మోహితుంజేయగా( 

మవమం దొక్కి యపాయముం దలచి నమ్యక్సాతురీ యర్ర్తయై 

వర్మహేమ భూషణ (వాతంబు లెగలించి 

తుఎసీమజీ మాలికలు ధరించి 

తీరుగా మృగనాళి తిలకోంటు వెట్టక 

నవ్య సితోర్ధ్వ పుం డంబు దీర్చి 

చీనిలీనాంబర ళేణలు కడనుంచి 

రారు కాషెయ వశ్హ్రంలబు గ్ట్టి 

శృంగారగాన విశేషముల్' చాలించి 

హరినామ కీ రనాయ త్ర యగుచు 

దనరు భక్తిని వైష్ణవ దాస్మమునకు 
నుచితమగు వేషము వహించి కచియ వమ 

భావమును గల్గువదియునై యతిమృదూకి,( 
దేవియల్ చిల్కి వై రాగ్యమానయగుదు 

మునివరుని సమీపంబువ 

కనువొంద (గ నేగుదెంది యతని యడుగులం 

దును (వాలి యార్తి దీవా 

నవయై వగపొందు నంగవన్ గని కరుంన్ 

కులము గో|తందు జనవయి దెలియనడుగు 

విషవర్యున కంతయు విన్నవిం3 
నతని మోహింవ( ఖేయ(గా వలవరించి 

శపటవేనంబుతోడ నా కంఇనయన 

నఖీ 

5118 

5110 

శ్ 180 

5121 



క. 

ఆంక నేమ్మునీంది( డయ్యింతి లాలింది 
కరము (వీరి. దులసికావనేంబు 

సేవనం వొవర్చి చెట్లకు పాదులు 
సేయ మనుచు వాళి సేయటయును 

4 రికౌతన్ని మునివచనానుర క్రి 

న్మాశమ స్థం సమ్మార్జనావకమ లు 
నంబువరడాది వేయూవలాచరిం ఏ 

(్రాంతయోయ్యిను విడువక సంతఠంబు 

ఆ మని భుజించ వివ ద 
యామతి నిజభుక శేష మగు నన్నమిడన్ 
నేమంబున భుబియించుచు( 

గామిని వత్సరము వశనికడ 'సీవించెన్ 

శమ నుఠజ| పాంకాళ్ళ 

శ్థమహీరువా మూలసీమ దాపు గొవినయా 
కమలాయోకాక్షి మని నం 

గమ మభిలాషింపుచుండె( గౌతుకమకియె 

అంతో దైవవళమున నుదాత్తు,డగుచు 
నిదుర మేల్కాని వాకిట నిలచి సాంద్ర 
కందరమ్ములం జీకట్ |క్రమ్ముకొనిన 
యఖిల దిక్కులు పరికించి యవని నురుండ్తు 

అంతట దానకే/ దకిసి యార్తి గడంగుచు పర్ణళాలికా 
(పాంత ధరాతలంబునను రంజిలు రావివహీజ మా లవు 
త్యంఠము కావుగొన్న క మతాయత లోచనం గాంచి రావిత 
స్వాంతీమ? జేసి లోవలకు( జయ్యన( దోశానివచ్చె వేడుకన్ 

ఆట నుటజంబున క 

మావినీ రోత్నంమి మౌవిం బేరి 
చలినెపంబున మునిదందు పాదంబుల 

పనే యొక వింశ చణప్పు( జేసి 

5194 

6 188 

6 104 



౮కి 

యేరిసినా రనుచు( దదల్యఘులు తన తొడ 

నిడుకౌని యొత్తుచు( గడు నివురురు 
(వావ్మతోర్రమ నాదు పయ్యెద దరిసిన 

దని తదీయకఠము నందుంజేర్చి 

హావభావాభినయ మందవోన రుచులు 

గులుక జీలిలిలి చిలుకల వలుకు లేన 

బిలుక సౌగసులు దొలు(8 నాకలికి వివ 

పుంగవుని మాననము శరంగ6 జేయ శ్ 185 

కినుగవ తక్కులున్ గురయుగయునసొరు ముఖేందు మండలం 

బునంగల నిగ్గు మిన్ను సరిటోలిన కౌను నౌయారమున్ వచో 

వినయ విలాస వైఖకుల విసృృతి మించిన యింకి(గాంచి యా 

మని హృదయంబు ఇళ్లారవ( బువ్చకరానను బారికోర్వ8ద్ 6 188 

ఇంయండు దై వవమున( 
జలిత హృదయ (డైన మౌనితం్యదునితోడన్ 

వరిరాజు కేథియం దా 

జలజాశ్నీ కళావిలాన సౌఖ్యము గాందేన్ 6 187 

మూల భార్గవ పురాణం 40 ఆధ్యాయాల (గంథం మద్రాసు (పాచ్య లిఖిక పుస్తక 

భాండాగారంలోని కొన్ని తొళష్మర గ్రంథాలలో ఆధ్యాయాల చివర వ్యాస పో క్తమవి లేదు 

కొన్నిటి చివర ఉంది “ఇతి శ్రీమద్భార్గవే ఉపప్తరాదే ఉతర ఇిండే నరనారాయణ నంవాడే 

మహాయోగి మావోత్మ్యే వ్యాన్మపో శ్రే చళ్వారింకో.ధ్యాయః " (ఆర్ 2670. 14552) 

డీ 9182-14540 నంబర్ పతి భివర లేఖకుడు తనను గురించి చెప్పుకొన్నాడు 

క9మ దామానుఇముని దాః వరమయో గివామ్, 

చరితం మహీతం భ్యదం లిలేఖ కృపయా హరేః 

శ్రీరామానుజ ముని శివ్యడు నుహితమూ,  క్నేమంకేరము ఆయిన పరమయోగుల 

చర్మితను హరికృపళతో (వాశాడు 

పాదీన [పభంధకారుంలాగే పానునాయకుడు శన ఆనువాదాన్ని సాగించాడు పెంచి, 

కుంచి, కల్పించి 



౮౪ 

నురోవురం రాజాలను గురించి ఇటీవల చారి విషయాలు తేలిగాయి మే పెద్దలు "వారి 

వంశం బారు ఇంకా ఉన్నారట “ ఆని, ఎవరో శెప్పినట్టు (వాళారు ఆ వంశంవారు ఇంకొ 

క్షేమంగా వున్నారు శ్ర) కపటరాళ కృన్ణరావనే పరిశోధకులు దాదాపు 80 ఏట్త పరిశోధన చేసి, 

వివిధ చార్మితకాంకాలు.. సేతిరించి 'సురపుర నంస్థాన ఇతివిన” అనే ఉర్గంథాన్ని | స్థానికి 

మవో విద్వాంసులు వండితరత్నం శ్రిమాన్ పెరుమాళ్ళ గుండాదార్యులు (ఎంఎ బిలడ్) 

“సురపుర సొంన్క్బృతిక ఇకివోన“ అనే [గ్రంథాన్ని కన్ఫడంలో రచించారు వీరిద్దరూ 

సురప్పురో వా_న్తవ్యులయినవారు. ఆ (గ్రంథాలను అనునరించి భార్గవపురాణ కర్త ఆయిన 

రాఘవ పామనాయక్షుని వంళనర్మిత ఇది 152 

నురపురం రాజుల వంశపరంపర్ = 
సురపుర రాజ్య పాలకులను గోనల వంశోం వారు ఆశే రూఢీ వుంది గోవులు 

పాలించడం వల్లి ఈ పేరు వచ్చిందంటారు. వీరి మూలపురుముడు నరసింహ నాయకుడు 

ఇరని కుమారుడు వీర బొమ్మ నాయీకుడు ఇతని కుమారుడు నింగప్ప నాయకుడు ఇని 

ప్పుకురు ఐగేర నాయకుడు ఇరని పరుడు కల్ణిప్ప నాయకుడు 

ఈ ఓల్లప్ప వాయకుని నుందే ఈ వంశ చేర్మిత (పారంభనువుతుంది. ఇతనికి 'ఐనవ 

₹0శర ', ఆనే బిరదం ఉంది ఇతడు తుంబిక వట్టణంనుంచి కంపిలి,గంగావతి, కాచర గే 

మార్గంగా సకుటుంబంగా ముదుగల్లుకు వచ్చాడు ముదుగల్బు కిల్లేదారు ము స్రఫాఖభాన్ కల్పప్ప 

వాయకుణ్నీ పలిఎంచినట్టు బకిన్యాం వుంది కల్లప్ప నాయకునికి ఏడుగురు కుమారులు 

వీరందరికీ హమమప్ప నాయేకులనే పేరు వీరు కృష్టా ఖీమా మధ్య ప్రాంశంలొోఆక్కడక్కడ 
ఊళ్లు నంపాచించుకొన్నారు కడపటి వాడైన భిన్న హగుమ వాయకుడు క క్కేరిలో స్థిరవడ్డాడు 
ఇకీని వంశం బాలే సురవరం, గుడగుంట రాజ్యాలకు మూలప్తరువులు ఈ చిన్న హనుమ 

నాయకుడు చుట్టుపట్టు |పాంతాలచు తన వర్మాకమంతో ఆక మించుకొన్నా డు 

ఇలేని తర్వాత ఆరు తరాల వరకు చెప్పుకో దగిన వారెవరూ లేరు ఇతనికి ఆరో తరం 
వాడయిన బలి సోమనాయకుడు కక్కేరి వదలి అదు వావి, గడ్డి మొదలయిన (పాంకాంకు 

వెళ్లాడు క'క్కేరి మొదటే పాలకులు ఇతనివి తరిమిచేసినట్టు తోస్తుంది ఇఠని కుమారుడు పెద 

పామనాయక్రుడు ఇతరుల సాహాయ్యంతో మరల కక్ష్కేరిని వశపరఠుచుకొన్నాడు ఇతడు అవ్పటి 

బిచావూర్ సుల్తాను క్షబాహీం ఆదిల్షా నరదారు ఆబ్టాల్ రహీం బఐబవాలూల్ ఖాన్ స్నేహం 

169 కపటరాక కృష్ణారావు సరప్కర సంస్థాన ఇతివోన, పెరుమాళ్ళ గుండాచార్యులు 
సురవర సాంన్క్బతిక ఇతిహోన 



ర 

నంహెదించి కొన్ని అధికారాలు నంపాదీంచాడు ఇతనికీ ఇద్దరు కుమారుల = పెద్దవాడు 

ఆక్కిప్పదేశాయి? చిన్నవాడు హుచ్చ (ఎచ్చి) సోమనాయకుడు ఇక్కప్పదేశాయి. కోక్కేరి 

గడ్డి ఆనే రెండు స్థలాల్లో వుండే వాడు ఇరనికి గడ్డీ పిడ్డ నాయకుడు, గడ్డి లింగ గాయకుడు 

అని ఇద్దరు పుకులు పిచ్చి సోమనాయక్షనికి విళ్ణిలు లేరు ఇక్కప్పదేశాయి పెద్ద పమారుడు 

గడ్డి విడ్డ నాయకుడు సురపుర రాజ్యానికి, గడ్డి లింగ నాయకుడు గుడగుంట రాజ్యానికి 

మూంపురుమలయ్యారు 

చిన్న వనుమవాయకుని కాలంలో కక్కేరిలో సోమనాథ దేవాలయం నిర్మితమైంది 

ఆతని తలి కర్టిప్పనాయేకునికి 'ఐనవ కంకర" బిరుదం ఉండడం బట్టి, చిన్న వనుమవృ 

ఫోమనాథాలయేం. నిక్కించడాన్నిఐట్టి వీరంతా శైవసం్యపదాయంవారనే తెలుస్తున్నది 

సురప్పరం వారు మాకం ¥) వైష్ణవ సర్యపదాయం ఆనునరింరారు గుడగుంట వాడు నేటికీ 
శైవులే వీరి వంశకమమిది - 

అజ నరసింహ నాయకుడు 

వీరటొమ్మ నాయకుడు 

సింగప్ప నాయకుడు 

ఐరేర వాయకుడు 

కల్ణప్ప వాయకుడు 

చిన్నవామమ నాయకుడు 

వోవి(పామ) నాయకుడు 

పెద్దసోమ నాయకుడు 

ఎృరసింగమ నాయకుడు 

మదరి వాయకుతు 

మీరరుంవ నాయకుడు 

ఐలినోమ నాయకుడు 

హీరే (పెద్ద పామ నాయకుడు 

జక్కూప్ప దేశాయి 

| 
| | 

16 గడ్డి విడ్ణ బాయకుడు (సురప్పరం) 16 గడ్డి లింగబాయకుడు (గుడగుంట) 

ఇ అ -1 6౨ ఈ శ ఈఈ టు 

న a శా 6060ల = 0 



౮౬ 

నురవుర రాజ్యం చివరి రాజయిన (1842-1858 వరకు) (బిటెష్ వభుత్వాధికారాన్ని 

ఎదిరించిన నాం్యడి వెంఓవ్చ నాయకుని కాలంలో సురప్పరంలో వున్న కర్నల్ మ్డోన్ 

బెయిల్ సురోప్పరోం రాజాలకు స మకొలీనులయిన మొగల్, ఐవామనీ, వివాపూర, విజయ నగరో 

మహారాష్ట్ర: నిజాం రాజుంతో గం సంబంధాలను తెలిపే పెక్కు. ఆప్పాస్మకాలు మున్నగు 

వాదిని సేకరించి చరిత (వాద్దా మనుకున్నాడు కాని, తన ఆత్మకథలో మ్మూతమే నురపురం 

నంగతి తెలిపాడు ఆతని కథనం (వకారం “సురోష్టరం నంస్థానం మూలప్పరువలు 

కర్నాటకలోని రత్నగిరి పాశెగార్డు విజయనగర సార్యభౌమలు తను స్మోమాజాం ఉత్తరాన 

మునన్మాను రాజులను ఎదిరించడానికి ఈ బారవంకాల వారిన కృష్ణా తుంగభ్యదా మద్య 

[ప్రాంతంతో నెలకొల్పాడు వీరు విజయనగర స్మమాట్టులతు లోఐడినవారు “ ఆనేగౌంది 

రాజులు సురపురానికి వస్తే సురపురం రాజాలు పాదదారుక్షై నగరద్వారం వద్దే స్వాగత మిచ్చి 

సాష్టాంగ నమస్కారం జేసి గౌరవించే సం్యవదాయం ఇప్పటికీ వుండడాన్ని బట్టీ లెయిలర్ 

చెప్పింది వాస్తవనునే తోస్తుంది సురప్పురం రాజుల పూర్వులక్షు ఏడు తరాలుగా లిజాప్తార్ 

సుత్తానులతో సంబంధమున్నట్టు. ఇస్మాయిల్ ఆదిల్షా కాలపు క్రై ఫియత్తుల వర్ణ తెలియ 
వచ్చింది కృష్ణరాయలు ఈ ఆరెల్షాను ఇయించి రాయచూరు: మాదుగర్గా కోటలను 

స్వాధీన వరచుకోడం దరి తాత్మ8ం 

ఇక్కప్ప దేశాయికి ఇద్దరు కుమాకేలని, వారిలో లింగనాయకుడు గుడగుంట రాజ్యానికీ, 

పిర్ణనాయకుడు సురపుర రాజ్యానికి మూలపురుమలని ఇదివరకే (ప్రస్తావించడం. జరిగింది 

ఎడ్డ నాయకుడు మవోకూరుడు మొగల్ చ్మోకవర్తులు బిజాపూర్ రాజ్యంపై దండె క్రినప్పుడు 

పిడ్డ వాయకుడు 6వ వీర వదాశి సైన్యంతో బిజాప్తూర్ నవాబుక్షు నహాయకుడుగా ఉబ్నాడు 

ఇతడు మొగల్ చ్యకవర్తి బౌరంగజేమి (పశంనలు కూత పొందాడు. ఇతని పరిపాంన కొంం 
1686-1888 

పిడ్డ నాయకునికి సంకానం లేదు అతవి అన్న లింగవాయకువికి ఏడుగురు కుమారులు 

విర్ణనాయేకుడు అన్న ఐదవ కుమారుడైన పామవాయకుని దశ్రీత తీసుకొన్నాడు ఇతడు 

నురవురాన్ని 16868-1887 వరకు పాలించాడు ఇకేడు లిజాపురం, మొగల్ పాదుషాల 

మంచి బవుమానాఎ, వస్త్రాలు పొందడం వల్చి హనర?గి (వచ్చంగి) పామనాయకు 

డని పేరు పొందాడు ఇరడుబితాస్తరం పాదుషాకు చివరివరకు నవాయకుడుగా వున్నాడు కొని, 

బౌరంగజేము చివరకు బిజాపుర రాజ్యాన్ని అర్రీమించు కొవ్నాడు కాని పామనాయకుని పదాతి 

సైన్మబలం చూచి అడనితో సే హం అవసరమని, అతనిని శ్యతువుగా చేసుకో లేదు ఆతనిని 

ఢిస్తికి పిలిచి సత్కరించాడు పామచాయశుడు ఢిల్లీలోనే మరణించాడు 



౮౩ 

పామవాయకుడు విష్టాద్యె త సంపదాయం సీంరించాడు దక్షిణదెళం నుంచి వద్చివ 

వైష్టవులు ఇతని ఆయం పొందారు ఇతడు వాగినగిరిలో గోపాలస్వామి కోవెల కగ్టెంచాడు, 

శన సైన్యాన్ని వ్యవ స్థీకరిందాడు 

పంచ్చంగి హైమనాయకుని కుమారుడు సీతాంబర బఐవారి పిడ్డ నాయకుడు ఇతడు 

81! సంవత్సరాల భీవించాడు ఇతని పరిపాలన కాలం 1887-1726 ఇతడు లివాప్తరం 

సల్తాకులకు, మహారామ్రంకు నహాయంగా వున్నాడని ఇతన్ని అణచివేయడానికి బౌరంగజేబు 

'పెద్ద సైన్మం వంపాడు ఇతడు దానిని ఓడించాడు దానితో వేడెక్కిన టౌరంగజేబు. పెద్ద 

సైన్యంతో వాగినగిరి సమీపంలో ఆరు నెలలు మకాం చేసీ, వాగినగిరిని నాశనం చేని, వేయు 

గోపాల స్వామి కోవెంను నేంయట్టం చేసి, దాని స్థానంలో మసీదు కట్టించి, వాగినగిరికి 

రచామాన్ బిక్స్ ఆనే పేరు పెట్టాడు కాని, పీతాంబర పిత నాయకుడు ఆరు సంవత్సరాల 

తర్వాతి మరలి సైవ్మం కూర్చుకొని కురంగజేయ సెవ్యాన్ని ఓడించాడు. కాని, రాజ్యమంకా 

నా?నమైంది అరడుమల్ల భావిగోణప్ప ఆవే యోగి ఆ పకారం వాగినగీరినుండి ఇప్పుడున్న 

సురప్పకానికి తన రాజధానిని మార్చి, సురప్పుర పట్టణం నిర్మించాడు 1కికీరైరంగణేబు ఇంతలో 

మరజించాడు దక్షిణాన మొగల్ (పతినిధి ఆయిన నిజాముల్ ముల్క్ స్వతంతుడయ్యాడు 

పీతాయర పిడ్డ్దనాయకుడు మవిహరుడు, కొంత (పయర్నించి వుంటే దక్షిణ భారతంలో 
చాల వరక్షు తన రాజ్యాన్ని ఏన్రరింపజేసుకొనే వాడే కాని, వృద్ధుడు కావడం వర్లినో; మరే 

కారణం వల్సినో నురప్పుర విర్మాణంలోను, గోపాంస్వామి కోవెం, చెరువులు నిర్మించడంలోను 

నిమగ్నుడయాడు 

పీతాంబర పిడ్డినాయకు? ఆనంతరం అతని మొదది భార్య కృష్ణమ్మ కుమారుడు 
ఇమ్మడి పామశాయేకుడు సుర పుర రాజ్మాధీవడ యాడు ఇతడు విజాముకు అకుకూంంగా వుండే 
వాడు ఇళని కాలంలో ఫీటులు కొందరు తిరుగ ఐడ్డారు వారిని ఇరేడు కరినంగా శిషెందాడ్డు 

ఇలీని కాలంలో నురప్తరం కోట ద్వారాలు; దేవాలయ నరోవరం నిర్మాజమయాయి. ఇతని 

రాజ్యకాలం 1727-1741 ఇతనికి ఇద్దరు భార్యలు పెద్ద భార్య కూనూరుడు పిడ్డ 

నాయకుడు , రెండవ భార్య కుమారుడు వెంకటప్ప నాయకుడు 

ఇమ్మడి పామనాయకుని ఆనంతరం పెద్ద భార్య కుమారుడు ముమ్మడి పిడ్డ నాయకుడు 

గద్దె ఎక్కాడు. ఇతడు (1742.-1746) నాలుగు సంవత్సరాలు న్యూతీమే రాజ్యం చేశాడు 

ఇతనికి నంఠానం లేదు 3నుకో ఆతని ఆనంతరం సవతి గమ్ముడు వెంకటప్ప బాయేకుడు 

పట్టావికి వర్చాడు 

189 పెరుమాళ్ళ గుండాచార్య, సగరవాడ దర్శన, పుట 11 



g౮ 

ఈ వెంకటప్ప నాయకుని రాజ్ఞా కాలం 1747-1768 ఇతనికీ ఎడమ ముంజేయి 

రేగిపోయి నందున ౬నం ఇతనిని మొండగై (మొండి చేయి) వెంకటప్పనాయకిడు అనేారు 

ఇరడు ఒక ఇవేప మ.ంజేయి పెట్టుకొనేరాడు ఈ ఇవవ చేతిని నేడు మవోనవమి నాడు ఆ 

రాజ్యం బారసుల ఆయురే పూజలో పెడుతారు దీనితోనే ఇతడు డాలు పట్టుకొని యుద్ధం 

చేసేవాడు 

ఇతడు నాసర్జంగ్ పక్షం వహించి (వెంచి వారితో సోరాడి గెలిరాడు పుదుచ్చేరిని 

పట్టుకొన్నారు ఈ యుద్ధానికి పుఎదేరి (పుదుచ్చేరి) యుద్ధమని పేరు కాని వాజర్ ఆంగ్ 

ఎక్కువ కాలం నిజాంరాజ్ఞం వీలలేదు నిజాము నిశానుయ్యాడు వెంకటప్ప 

నాయేశుడు సురప్పరానికి తీరిగి వచ్చి, తన రాజ్యాన్ని, సైన్యాన్ని నువ్యవస్థిరం చేశాడు, 

తిరుపతిలో సరం క్టేంచాడు 

ముమ్మడి రాఘవ పొనునాయకుడు 
మొండి చేయి కృష్ణప్ప నాయక్షునికి వక నంకానం లేదు కనుక, గుడగుంట వంళం 

నుంచి క్షుమారుని దత్తు తీసుకొందా మనుకున్నాడు కాని; ఆశని దర్బారు ఆధికారులు దానికీ 

(వతిఘటించారు, ఆతని సవతి అన్నదమ్ముల వంశంబా రేండగా గుడగుంటవా రెందుకవి 

నారు వాదిందారు వేంకటవ్న నాయకుడు పుదుచ్చేరి యుద్ధానికి వెళ్ళినవ్వుడు ఇరనీ పనతర్యడి 

రోమణప్ప వాండుకునికి సురప్తర రాజ్య పరిపాలన అప్పగించాడు రమణప్ప వాయకుడు మవో 

భక్తుడు, కొంత న్యభావం గలవాడు 

వేంకటవ్పనాయకునికి పురుష సంతానం లేదు ఆతని నవతి తమ్ముడైన కృన్నప్ప నాయ 

కుడు, అతని సంతతివారు రాజ్యానికి బారసు కావి, వెంకటప్ప వాయకునికి కృష్ణప్ప 
నాయకునికి మువస్తాసం 6లిగివందున, అతడు సురప్తరం వదలి పోయాడు వెంకటవ్ప 

నాయకుడు నుకణీందాడు కనుక ఆశని పివఠంగడి రమతవ్చ నాయకుడు వారసుడ య్యాడు 

కాని ఆశడు దాం వృద్ధుడయినందున ఆతని కుమాతేడు ముమ్మడి రాఘవ పామవాయకుణ్ణే 

నరదారులు గద్దె ఎక్కించారు. ఇశేడు ఇంకా బాలురై నందున రమణవ్ప నాయకుడే రాజ్య 

వ్యవవోరాలు చూదేవాడు ఇలా ఆగడు ఐదు నెలలే కార్య భారం నిర్వహించాడు రమజచ్చ 

నాయక్షుడు నుగవ్వరంలోని గోపాం స్వామి రేవాల_ నిర్మాణ కార్యకమం కొనసాగించారు 

రమణప్ప నాయకుడు మరణించిన తేరురాత రాఘవ పామనాయకుడు రాజ్యభారం 

విర్వహాంచాడు ఇఠడు గొప్ప పండితుడు, రని, వీరుడు, రణధీరుడు, ధర్మపరుడు, రాజనీతి 

దతుదేడు ఇరడే భార్గవ పురాణ (గంథ రచయితే ఇకని ఆస్థాన విద్యాంనులు, గురువులు 



రకా 

ఆయిన బుక్కపట్నం (్రీనివాసాగార్యులు ఇతనిని జ్ఞాన రత్నాకర ఆనే గంథం జర్మంతా 

లలో ఈ విధింగా ([సశంసించారో (పారంభక్లోకమిది 

అస్తి స్వ స్తికర। కరాంచరి చల ద్ధారాల ధారా మింగ్ 

మేర (గామ అనద్వదావదకుల్య వస్తూయమాన స్తుకి॥, 

థశ్రీమక్సామ వృపాలక। [పతిమత ధ్వ్యంసాధ్యరాధ్వర్యవం 

(పాదా వ్మవ్య మద। (పదర్శనధియా వక్షం (వవర్తామహే 

గ్రంథ నమా ప్రిలో 
కొండిన్య _శీనివాసాధ్యరి వరకృపయా ప్య_గశాన్నుగహేణ 

జాం యద్భాష్యర త్రం లేమివ బధ ఇన (పీతఠయేవ్యక్ష ముక్తమ్, 

తేన (శః! (వతీక॥ (వగుణ సురప్తరీ బాం గోపాల రూప 

(శ్రీమాన్ పామశ్న రీశబ్ల కీయ మయ మధికా మాదరా దాదధాతు 

(కశ్చ యశ్నేనమత శ్చ పళ్ళాల్ 

ధ్యాఠ। ఫలం పూర్వ మదా దిదానీమ్, 

(శీపామ లూపాళ్ళరి రేవ శౌరి॥ 

సర్వం ఫలం దాన్యశకి దృష్టమ్మాశః 1కి 

అభినవ నిగమాంఠదేశిక విరుదాం[తులై న (క్ర బుక్కపట్నం [్రీనివాసాదార్యుల 

(వశంసలను అందుకొన్న రాఘవ పామనాయకుడు అన్ని విధాల గొప్ప వాడవడంలో సందేహం 

లేదు ఈరని పరిపాలవ కాలం 1752-1774 

అప్పటి దేశ వరిస్థీరి, ఆంరటా యుద్ధ కల్టోల యుతం సురప్పర రాజ్యానికి ఓకవై పు 

వెళాము, మరొకవైపు పీష్వాలు _పఐలులుగా ఉన్నారు ఆంతపీ ముందు మవిరంాష్ట్రలకు 

ఓడి పోయిన నిజాము ఆలీఖాన్, మహోరావ్హరిలు పాగిపక్ యుద్ధంలో అహమద్షా 

అన్దాలీతో పరాబితులుకాగానే మరల తలయెత్తాడు కాని, మాధవరావ్ పీష్వా అశనిని 

ఆంచివేశాడు పూర్వపు బిజాపుర రాజ్యమంతా పీష్వా కిందికీ రావడం 50 

పీష్వా తన వ్యవవారాల నిర్వవాజకు రాసే ఆనే కొత పదవిని సృష్టించి ఆనండరావ్ 

కాజ రాస్తే అనే అధికారిని నియమించాడు. నమ్న వసూలులో ఇఠవిశీ, పామచాయకునికి 

14 ద్ఞానరర్న[పకాణనుంది ఈ లోకాలకు [కమాన్ పెరమాళ్ళ గుండాదార్యలు. పంపారు 
వారికి కృరడ్డుర్థే 



౯౦ 

నృర్ణయివర్పడ్డామి. షీష్వారాజృంలోవి కొందరు సర్జారులు ఎమురుతిరిగి పామనా చుకుని ఆశయం 

కోరారు వారివి తక ఆప్పగిస్తే ఏమీ చేయం? మాట యువ్చిన రా స్తేఅప్పగించిన శేర్వాతమాట 

తబ్నుచెరలో పెట్టాడు దాగతో పామనాయకడు రాడేక ర్మీవంగా ఓం లేఖ (వాకాడు రాస్తే 

గర్వంతో షామనాయక శే సటుకొవడానితీ మరారీ దండును వంపాడు పామనాయతుడు దానిని 

ఓడించి పీష్వా రాజ్మంలో [పవేశించాడు మాధవరావు పీష్వా మరొం సేనాపతిని పెద్దదండుతో 

పంపాడు పామవా.గక్రురు వానిని ఆయించి తరిమాడు మాధరావు ఆప్పుడు పామవాయకునితో 

కడంబడిక రేసుకొన్నాడు 

కాసి కొంత కాలం తర్వాత నిజాము, మాధవ రావు పీష్వా హైచరలీ పెన దండెత్త 

దంచి దక్నీణానికి పోతూదారిలో సురస్తరం రాజ్యంపై పడ్డారు ఆస్పుడు పామనాయకుడు వారిద్త3 

అధికారానకి లోఎడే ఒప్పందం చేసుకోవంసి వచ్చింది 

ఈ ఒప్పందం జరిగిన ళర్వాతి కూడ బదుగురు నిజాము నరదార్డు నగురప్తురం 

రాజ్యంలో |పవేశింది లూటీలు (పారంభిందారు. పామవాయకుడు స్వయంగా సైన్యం నడి 

వారిని బందీలుగా పట్తుకొని బురపురానికే తింగి వద్చాడు ఈ పోరులో అతనికి 600 
గ్యురాలు, ఓక ఏనుగు, మంపగుండు సామ్యగి ఎభించాయము. తర్వాత దాం కలానికి వారిని 

వదలి పెట్టాడు ఆతడు 

ఇలా వుండగా పామనాయకుని కులస్థులయివ వీర భటులు ఆకనికీ విరుద్ధంగా వితూరీ 

చేశారు వాపై కరవ చర్యలు తీసుకుంటే, రక్ష పారే మవుతుందని (గహించి, నీతినిపుటుడై న 

అళడు, కొంతకాలం వేఎవుండి వారిలో ముఖ్యులే న 185 నుందిని బంధించి మరణ దండన 

విధించి, మళ్ళీ అ౮ాటిది రల ఎ_క్తకుండా చేశాడు 

పామనాయకుడు గోపాల స్వామి కోవెల నిర్మాణం పూర్తి చేశాడు కోవెలలో వైఖాన 

సాగమం (కారం నిత్య సేబాదులకు, విశేష సేబాడులకు, (ద్రావిడ [వబంధ, వేదాధ్యయనాలకు, 
దేబాలయ నిర్వహణకు, ఉత్పవాది శ్రైంకర్యాల వారికి, భజం్యరిల దారికి, కక్కిన పరిచారక్తు 

లకు మె జీతాలు, మాన్యాలు ఏర్పాటు చేశాడు ఈ వద్దకి నేటికీ నడుస్తూ పంది 

నగరుకు కొత్త కట్టడాలను శద్దేంచి, పట్టకాన్ని సుందరంగా తీర్చిదిద్దాడు, తన 

సైన్యాన్ని కూడ కట్టుదిట్టం చేశాడు 

పామవాయకు”కి నిక్షీ కడలవ్ప దివానుగొ వృందేవాడు ఆతనీ తర్వాత నిష్టీ వీరన్న 

ట్వానుగా వున్నాడు ఈ వీరప్ప సమర్థుడు, ధార్మికుడు వితడు రాజ్యంలోని భూమిని 



౯౧ 

కొలిపించి మాల్గువారీ ఏర్పాటు చేశాడు కొత్త ఇమావింది పద్ధకి ఆమం పరిచాడు ఇతడు 

పామనాయక్షని కుమారుడు ఇమ్మడి వెంకటప్ప నాయకుని కాంంలోను దివామగా వున్నాడు 

ఇలేడు రాజ్యాన్ని పునర్వ్యవ స్థీకరించడమే కొక, పెక్కు కట్టడాలు చెరువులు కుంటలు, 

చావులు, కోటలు, కొత్తడాలు నిర్మెందాడు ఇతడు ఇన (వీ యుడు కూడ కావడం మ్మ నేటికీ 

ఇరేని కథలు చెబుతూ వుంటారు నిష్టీ వీరవ్ప దువాయి (ఆశ) ఆశే నానుడి కూడ ఏర్పడింది 

ఇతడు కొత్తగా మాల్ గుజారీ భూమిశిస్తు నిర్ణయించడ మే కాక, కల్లు; సారాయి పొగాకు, తఈముఎ 

పాకులు, నూనె, సోరుప్పు మున్నగు వాబ్రిపె నుంకాయ కూడ నిర్ణయించాడు నురపురానికి 

అమ్మకానికి తెచ్చే వస్తువులపై అమ్మకం పమృ విధించే వ్యవస్థ చేగాడు 

పామనాయకుడు వృత్తుల జాగీర్ గామాలు, గౌరవ జాగీరు |గామాలు పలువురు కవి 

వండితులకు, ఆధికార్హకు ఇచ్చాడు ఈ జాగీర్ణలో తిరుపతి వేంకదేశరునికి, సురపురం వేణు 

గోపాఎస్వామికి, పరకొల స్వామి మరానికి శంభివరం గురుష్టంకు, ఎాక్కపట్నం గురువు 

లక్షు, పురుషకారికి, రాజప్పురోహతునికి, పురోహితుని ఆ్యశితులకు, అహోబింసాగమి మానికి, 
రాజవె ద్యురికి ముస్ణుముల గురువుకు, వియకాం్యడ వంశాంకు, గోపాలస్వామి కోవెల పూజా 

రికిగాఇలా పెక్కుమంకికి జాగీరు గామాలు ఏర్పాటుచేశాడు 

పామనాయకుని ఆస్థాన పండితులు 

పామనాయక్షున ఆస్థావావ్ని పలువురు పండితులు అఎంకరించారు వారిలో భం 

పబ్బం ఆజ్ఞయాదార్యులు వారి ఆనుఖాలు శ్రీనివాసారార్యులు ముఖ్యులు కీర్త సురపురాస్థాన 

విద్వాంసులు కావడానికి ఒక కథ ఉంది ఆశంతప్తకం బిల్లా కాకిమరి సంస్థానం విజయ్ 

నగర పార్వభౌముంకు వారి సెర్మాష్ని ఒకగూర్చే బోయపాశెగార్డ్ నంస్థానం పామశాయకున 

కాలంలో కాడిమ్మరి సంస్థాశాన్ని కృష్ణనాయేకుడు సాలిచేవాడు శే తువులు ఆతని) గిద్దె 

దింపారు వరాణితుర్తై న కృష్ణనాయకుడు పామనాయకుని సాహాయ్యం కోరాడు రణధీరుడై వ 

రాఘవ పామవాయకుడు కాడిమ రికి పోయి, కృన్ణనాయకుని క్యతువులను వరమార్చి, కృష్ణ 

చాయకుని గద్దె ఎక్కించాడు. ఆన్పదినుంచి రృోష్టవాయకుడు, ఆశని తవ్యాతిబారు కూడ నుర 

పురం గోనల వంశంబారికి |ప్రాణమి[తులయ్యారు 

ఆప్పుడు పామనాయకుడు కాడిమ్మరి దగ్గరే ఉన్న బుక్ళపట్ని ఎలో ఏివనిన్తున్భ ఆడ్డయా 

చార్య సోదరుల విద్యావై భవం విన్నాడు పిదప బుక్కవట్టిడానకి వెళ్ళి, అనేకవిధాలుగా వారిని 

(ప్రార్థించి సురపురావికి పిలుచుకొనివచ్చి, తన గురువులుగా చేసుకొని, సురపురంలోని గోపాల 



“3 

స్వామి కోవెలలో ఆ(గరీర్థం, జాగీరు ఏర్పాటుచేశాడు. ఇప్పటికీ ఈ ఆగ తీర్థ మ్యూద నడు 

సూంది (జాగిరు పోయినా) 165 

ఆజ్జియారార్యులను అల్జాయ దీక్షితులని, పెదయ్యవార్థని శ్రీనివాసాబార్యులను అభినవ 

గిగమాంత మవోదేశిభలని, చిశ్నయ్యవార్లని ఇనం గౌరవంతో వ్యవహరించేవారు ఆజ్జయో 

రార్యులు 74 నంవత్సరాలు శ్రీవిందారు ఈయీన రచనం వివ౮లు తెలియన ఆదార్యవింయరీ, 

(వపదన వెభవనుశి॥, చయేకిరాజదండకమ్  మొనంయి= లఘుకృతులు లఖిస్తుర్నాయి 

శ్రుమద్భాగవతానికి విశిష్టాద్వెతపరంగా భాగవత చం దచగదికా అనే వ్యాఖ్య రరీంచిన గండి 

కోట వా_స్రవ్యులై న వీరరాఘవాదార్ములు తేమ వ్యాఖ్యానాన్ని ్రీనివాసారార్యూలకు చూవి పరిమ్మ 

రించుకొన్నారని వీరరామవీయమని (పసిర్ధి చెందిన ఈ చ్యాఖ్యానాన్ని వచురించివ శ్రీ కృష్ణ 

(వివ్మరం్యత పరకాల మహాదేశిపలా ఉదోగ్లారంలో తెలిపారు 1% శ్రువివాసాదార్యులు రదిం 

రిన (గంథాణు అనేకం వీరరామఘవీయేంలో ఉదాహరించిన (గంథాలు మ్మాకీం కవి 

1 ఠర్త మార్దాడః, కి నయ ద్యుమణి॥ 8 హరిగుణ దర్పణమ్, 4 భేద దర్భణమ్, 

6 దేవళా పసాదదర్ప౭మ్, 6 |వలికంత దర్పణం, 7 వణవ దర్ప౭మ్, 8 రక్త 

దర్పణమ్, 9 జెల్ఞాసా దర్పజమ్, [0 షష్టీ దర్పఆమ్, (1 సొర దర్పజమ్, [8 గుణ 

మీమాంసా [8 సిద్దాంతచింతాముణి!, 14 వచ్చ బహ్మ నిరాకరణానంద। [5 కారతిమ్య 

భిండనమ్ 18 విజయ వరాజయేః, 17 నంగతిరత్న _వకాశా, 18 జ్ఞాన రత్న వకాశరో! 

19 విరోధ విరోధనీ పమాధిలీ, 20 త ప్రము[దా వ్విదావణ (ప ధావణమ్ 

ఈయన తెలుగులోను పెక్కు పాటలు, పద్యాలు రోదించారు గండికోట త్రీ వైన్టవన్రిలలో 

ఇవి నేటికీ (వారంలో వున్నాయి 

రాఘవ పామనాయేక్షుచి పెద్దభార్య దేవదుర్గాధిపతి కీవిచవాయకుని కుమా_ర్లె తిమ్మ మ్మ 
ఈమెకు 1757లో కుమారుడు కలిగాడు ఇరని పేరు ఇమ్మడి వెంళటప్పనాయకుడు. పామ 

నాయకుని తర్వాత ఇతడు రాజ్యానికి వద్భాడు ఇలేని రోజ్యకాలం 1778.-1803 

రాఘవ పామవాయకుని కాలంలో సురపురరాజ్ఞుం వరనాళ్యుర్థానాలతే గురి ఆయినా, 

స్థెర్యంతో మర్నీ లై రనృవిలనికమైంచి రాజ్యం అభినృద్ధివథంలో ముందంజ వేయేడంవల్స 

165 ఫ్ర పెరమాళ్ళ గుండాదార్య నగరవాడో దర్శన, షట 104 
166 శ్రీమతీ తిడమల సుచిత సగరనాడ్త దర్శన, పుట 880 
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సాంస్కృతిక పురోగతివాడ జరిగింది (వజయ (పళాంతంగా జీవందారు. నిష్టీ కడలప్ప, 

నిష్టీ వీరప్పుం మం్యతిత్వం సఫఎమైంది రాజా వీకచై నపుడు, మ్య్యుకుం వీరశైవ ఈ 

మతసామరస్యం గణనీయమెంది 

పామవాయకుని దేవేరి తిమ్మమ్మ [779లో మరణించింది పామవాయకుడు [771లో 

జబ్బుతో మంచంవట్టాడు జబ్బు దినదివానికి హెల్చిందేకాని? శగ్గలేదు. ఆతడు 1770లో 

(విజయ సంవత్సరం, ఆశ్వయుజ బహుళ తదియనాడు) పరమపదం చేరాడు ఆ సమయంలో 

ఆరని తక్కిన భార్యలు ఇల్లిపా? లచ్చమ్మ, గలుగు వెంకమ్మ, బాలివార్ని పెద్దమ్మ, 

రామక్క, మంగమ్మ దగ్గర ఉన్నారు పామనాయక్షుని రాజ్యారాలం 1768-1779 ఇతడు 
1789 సిద్ధారి సంవత్సర పువ్యవద్ధ న్నప్పమినాడు రమణప్ప నాయకునికి ల్మ్మూందికు 
ఇన్మించాడు 84 సంవత్సరాలే జీవించాడు సురపుర రాజుల చర్విత (పర్తుతం ముమ్మడి 

రాఘవ పామవాయత్రుని వరకే ఆవసరం గనుక నేం గ్రహంగా తెలిపారు 

సురపురం రాజ వంకశావ? జక్కప్పచేశాయి వరకు ఇదివరకు తెలిసిందే సురవరం 

రాజ్యస్థాపకులు మొదలు కక్కీనవారి వంశ్యకమం ఇది !౯ 

1 గడ్డి విడ్ణవాయకుడు 

(నురపురరాజ్య స్థాపకుడు) 
రాజ్యాపాంన కాలం 1688-1866 

8 హనరంగి (పచ్చంగి పామనాయశుడు 

(శైరంగజేయి మంచి సన్మానం, బిరుదులు పొందిన వీరుడు ) 

1666-1887 

శి పీతాంచిర ఐహ్రి పిర్ణనాయకుడు 

1887-1726 

శ ఇమ్మడి పామరాయకుడు 
1787. 1741 

శ్ ముమ్మడి ఎడ్డ్దవాయకుడు 
174మ-1 748 

ఈ మొంగగై (మొండిచేయి) వెంకటప్పనాయకుడు 

1747-1768 

187 కపటరాళ కృష్ణరావు సురపుర నంస్థాన ఇతివిన 



త్ 

7 మమ్మది రాఘవే పామబాయకుతు 

(భార్గవ పురాజక ర్త) 
17562-1778 

8 ఇమ్మడి వెంకటప్ప నాయకుడు 
(కిరీటి వెంకటాచార్యులు ఇతిని ఆస్మాని) 

1772-1902 

0 ముమ్మడి పిడ్డనాయకుడు 
1809-1818 

10 ముమ్మడి వెంకటప్ప నాయవ్రడు 

18 18-1827 

11 కృష్ణప్పరాయికుడు 

1827. 1840 

19 నాల్వడి వెంంటప్పవాయకుడు 

1842-1858 

ఇరడు (బిబి్ బారికి ఎరురుడిరగడంవల్ల (బిటిష్ ప్రభుత్వం ఇతనికి మరి జిత విధిం 
చింది తర్వాత సురవరం నిజాం రాజ్యంలో చిన్న నంస్థావ మయింది ఈ వీరవ్యాధవంకోం 

బారు ఇప్పబిరీ ఉన్నారు స్వాతం్యత్యానంతరం ఆన్ని గంస్థారాలలాగ ఇదీ రద్దయింది ఈ 

రాఖవంశంవారయిన రాజా వెంకి టన్పనాయకుడు లోక్సభ నళ్యులుగా వున్నారు 

వీర కూర వ్యాధ జాతి 

నురపురరాజ వంకీయులు వ్యాధజాతిబారు ఈ బాతి పరాక్రమానికి, నీతినియమారికు 

గిటురాయయిన జారి, బ్యాధ కోలం వ్యాఢ-బ్యాఢ-బేడ ఆయింది తమికులలో వేర - బేడ 

ట్రీ లంకలో [వాచీన జాకి వెడ్డ, ఈ పదమూ వ్యాధ “బి భావమె తెలుగులో బోయ 
ఆయింది చ్మితంగా వ్యాధ - బ్యాఢ - క్యాఢ ఆయినర్టీ, వాహ--వాఆ-నా ఆ - బోయగా 

మారింది బ్యాధుల పర్మాకమాన్ని, సావాసాన్ని, శరీరసభాన్ని, నిష్కాసట్యాన్ని గురించి 

గాథాన ప్రశోతిలో వర్ణనలు కొద్దిలు రెండువేల నంవత్సరాలనుంచి ఈజాతివారు సేనానాయక్షులుగా 

దుర్గపాలకులాగా, తలారులుగా (నగరపాచికులుగా) కీర్రిపొందారు భారతదేశాన్ని పాలించి 

వతి రాజవంశవవా ఈ వ్యాధులను ఆదరించింది. భావక్య, రాష్ట్రకూట, విజయవగర, 
మొగల్, కుళుబ్షాహీ, ఐవమనీ రాజారి సెన్యాలలో _పవిలంగా వున్న దళాలు వ్యాధులని 

విజయనగర చ ఓవ ర్తులు, మఖ్యంగా కృష్ణదేవరాయలు వీరిని సేనానాయకులుగా, రాజపశినిధు 
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లుగా, వగరత౮రులుగా, తనకు అంగరితకుఎగా నిమి రాడు రాయం ఆంగరవకు-ఎ 

దొన్దే నాయకుడు గోడ గు పాలుడు బోయరే డర్గరడకు3 పాశెగార్డు వీరి మాల్చభావ 

తెలుగు (ఈ వివితమైన తెలుగు గురించి [వర్మెకంగా పరిశోధన జు గాలి ) 

ఈ వ్యాధుల మూలస్థానం దక్షిణావథంలో నేది కర్నాటకలోని గుల్బర్గ్, లిజాపూర్, 

బెగాంప్, రాయితూర్, బళ్ళారి, చ్యితేదుర్గం జిల్లాను, ఆం్యధ్యపచేశ్లోని కర్నూలు, కిడివ, 

ఆనంతపురంజిల్లాలు, తమిళనాడులోని ఉత్తర ఆర్కా డు, ఎెంగిల్పట్తుజీల్తాలు వీరి రణోత్సాహం 
అసాధారణం ఈ బోయ పాశేగార్లు ముఖ్యంగా సురపురంకాణాలు, కారము రి పాశేగార్డ 

తమకు ఎదురుతిం గడంవ భి)3వునారు ఈ వీరజాతి సెన్మంలో దేర్చుకోరాదని ఉతర్వు 

జేసింది 16% వ్యాధుం వర్మావీమం గురించి, వచ్చంగి పామరాయకు] గురించి స్కుసఎద్ధ 
చరి కకాసేడు యౌ వెనర్ ఇదునాఢ సర్కార్ ముర్తోంంరోంతో పొగిడారు - “ఆతని పదాతి 

సైనికులు గొవ్ప గురూరుఎగా, మవోధైర్య్భావంతుచుగా. పేరుపొందారు వారు యుద్దంలో 
గాయాంను, మృత్యువును లెక్క. 'పెట్రేవారు కారు” 14 

బేడ శబ్దం ఉద్చారణ తెలియని ముస్తింం నోట్లోవడి వివిధ వికారరూపాలు పొందింది 

బేరడ్, బిక్క; బిర్దీ, బేండభ్, బేగర్ ఆని ఆ్రే వాగినగిరి కూడ రాగిన్ ఖేడా ఆగి, వాకిన్ఖేడ్ 

ఆని వికారరూపాలు పొందింది బేడర్కు ముస్లిముల బే+డర్ భయకహితుఎ ఆని వ్యూత్చ క్తి 

చెప్పారు దివరక్తు డాక్టీర్ రామరాజుగారి వంటివారు ఆయనను అమనరించి తక్కీనవారు 

““బేగర్హు =నిర్భయులు'' ఆవ (వాశారు గతానుగతికంగా 170 వాక్ -ఇన-గిరి = వాగివగిరి 

(బవ్మాగికి ఆని ఆర్థం 

భార్గపురాణంలో వంశావళి 
ఖాగ్గవస్తరాణం (వథమాళ్వాసంలో రాఘవపామనాయకుడు వర్ణించిన వంగో క్రమం ఇదీ 

ఈ ఆన్వ్నయావికి ఆదిపురువుడు గువూడు ఆకేని వం?0 ఆనేసిశాఖలుగా విస్తరించింది ఆ 

శాఖలలో కోనల వంశంలోనివారు 

1! నరసింనా మహీపాలుడు 

వీ వడియర నాయకుడు 

లి శ్రి మహీ వల్లభుడు 

166 8వటరాశళ్నష్టరావు-నురపురసంస్థాన ఇకిహాన, పుట 884-890 వివరాలు దూడండి 

180 పై గంథం పుట ౨8 

170 డాక్టర్ ని రానురాణా మరుగుపడిన మాణిక్యాలు, (ప్రొఫెసర్ సాళ్వచ్భష్ణమాలరి 

ఆ చేలాత్మేజాసరిణయ పీరిక, పుట 0 
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4 రీనవానుమ ధరజీకాంతుడు 

5 హావి నాయకురు 

6 “పెరసోమ వాయకుడు 

7 ఎజసింగ ధరణీవవుడు 

ర మచిరి ధరాధ్యతుడు 

0 ఫేరజంవి నాయకుడు 

10 ఐలిసోమ వాయకుడు 

11 *పెదపామ వాయకడు 

18 దేశాయి ఇక్క. భూవిళుడు 

18 గడ్జె పిడ్డ నాయకుడు 
14 పెదపామ వాయకుడు 

(వచ్చంగి పామనాయకుడు) 

15 పీఠాంణరానీవ నాథుడు 

ఈ పీశాంబరాఎనీనాథునికి అదుగురు కుమారీలు 

| | | | | పామ మహీధర కృష్ణకూపాం రమణ ధర ణీరమణ హనుమ ధరజిప 191... బానుదేవ మహీపతి 

| 
1 వీర్ణి ధాతీవరుదు | 

వీ వెంకటమ్మావిభుడు (లష్మమాయి) 

| 
రాఘవ భూపాలుడు 

(భార్గవ పురాజక ర్త 

నుర పృరరాజవంశంలో పామ(హోవి) నాయ ధేయాలు వలువురు వుండడంవద్ద (గ్రంథ 
సంస్కర్తలు; వండ్రితులు తికమక పడ్డారు అంతేకాక వీరు వీరోలయి యుద్ధాంలో మడి 
యేడం వల్ల ఎక్కువకాలం రాజ్యం చేయలేకపోయారు ఆందువల్స ఒక తరంలో వారనులు 
ముగ్గురు నలుగురు కూడ రాజాలయ్మారు పీతాంబర నాయకుని పెద్దభార్య కుమారుడై న 
పామనాయక్షునికి పెద్ద భార్య కుమారుడు పిడ్డ నాయకుడు, రెండవ భార్య 
కుమారుడు నెంకటవ్ప నాయకుడు (వెంకట వావిథుడు) పిడ్డ నాయకునికి 

171 లేఖకుడు సనుమధరణీవతిని వదలి పెట్టాడు 
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నంతానంలేదు గనుక ఇతని సవతి తమ్ముడు వెంంటప్ప నాయకుడు రాజయ్యాడు 

ఇతడే మొండిచేయి వెంకటప్ప నాయకుడు. ఇతనికి కూడ ప్కుతనంతానం లేదు ఇతని ఒక 
పిన రండి కృష్ణ భూపాలుడు (కృష్ణప్ప నాయకుడు) వెంయటవ్సే నాయేశునికి ఇతనికి 
(కృష్ణప్పకు) మనస్తాపంవు ఇతడు సురప్పకం నదలి వెళ్లడు అందుమ్సు మరొక పిన రండి 
రమణ ధరావరుడు (రమణప్ప) భారనుడయ్యాడు అతడు వృద్దుడు కావడంవల్ల రాజ్యాం 
వద్దన్నాడు ఆతని క్షుమారుడు రాఘవ పామనాయకుడు రాజయ్యాడు పేర్లవర్సి: రాజ్యాకాలం 

న్శల్పం కావగంచర్ణి పలువురు చాల (థమ పడ్డారు “పీరాంంరావనీ హాలుని ఐదుగురు కొడుకు 

లలో పామ మహీధవు డొకడు, ఇతని కొడుకు వెంకట శ్మాపాలుడు ఆగడే వెంకటప్ప కానో 

పుమ ఆట్లుగాశ భార్గవప్పరాణ కర్తయగు రాఘవ భూపాల పామనాయకవకు వెంకటప్ప 

యను పుతుడుండెనేమో తెలియరాదు పామ మహీధవని కొడుకైవ వేంకట ఇ్మాపాంకుడును 
రమణ ధరణీ రమణుని కొడుకైన రాఖవ భూపాల పామనాయకుడుము అన్నదమ్ముల 

పిల్ణ అగుటచే సమకాలీనులే అగుదురు” !7ః అని (పాఫెనర్ సాళ్వ్యకృష్ణవవార్తి సందేహం 

(వకటింంారు ఈ సందేహాలు నివారించడం కోనమే పెవ వివరంగా చేరిక ఇచ్చాను 

రాఘవ పామ భూపాలు డిచ్చిన వంావ కిలో నరసింహా వాయకుని తర్వాత వడియర 

వాయక్షుడవి తెలిపాడు తక్కిన దంతా నరిగావృంది ఇతర్ చార్మి కాధారాలమబట్టి నరసింహ 

నాయళువి కర్వాత వీర బౌన్మునాయకుడు, సింగప్ప నాయకుడు ఉన్నారు భార్గవ పురాణా 
వళారికలోని వంశావ? తెలిపే వచనంలో ఒక పంక్తి లేఖకి (పమాదంవర్ణి ఎగిరిపోయిందని 

తోస్తుంది “తన్న్మహీజానికి వీరవరుండగు వీర బొమ్మవాయకుండును; అవ్విభునకు సంవ 

విక్రమడగు సింగప్ప నాయతుడును” అని చేర్చితే సరిపోతుంది 

ఇంళ స్పస్టంగా దరి కే ఉండగా, శ్రీ ఆర్ముద “భార్గవ పురాణాన్ని (డ్రాసిన సుర 

పురం ఆధిపకి పామవాయకుడు (కీస్తుళకం 168005 దాకా జీవించాడు ” ఆని (వాశాడు” 178 

ఆయనే ఆధారాలు చూపిరే బాగుండేది శ్రీ ఆర్ముద పచ్చంగి పామూయకుడు, రాఘవ 

పాను నాయకుడు ఒకరే అని (భాంఠిపడి వుంటారు వద్చంగి పామనాయేకుడు కూడ 1605 

వరకు జీవించలేదు అకని రొజఖ్యకొలం 1666-1607 ఆతడు కౌరంగజ్లేలు నుంచి మన్ 

నల్లు స్వీకరించడానికి ఢిల్లీకి వెళ్లాడు దర్బారు మర్యాదల తర్వాత హరార్తుగా 

27.19. 1687న మరణిందాడు !1 మరి 1805 వరకు జీవించిన పామనాయశు డవడో! 

178 (ూఫెసర్ సాశ్వళ్ళష్ణమూర్తి అనిలాత్మజా పరిణయ పీరిక, పుట 18 

178 _ నమ్మగాణ్యధ సాహిత్యం నంపుట 19, పట 4 

174 (పొఫెనల్ ఇదునాథ సర్కార్ హస్టరీ ఆఫ్ భౌరంగజ్లేల్, సంపుటం * పుట 087 



కిరీటి వెంకటా చారులు 

(వళక్రాన్మువన కంగా అజ్జమాదార్యుల కుమారు ల్రెవ కీరీటం వెంకి టచార్యులమ గురీం 

చిన అపోహలను, ఆసంబద్ధపు [బాతలను నరిఏిద్దవంసి వుంది కిరీటం వెంకటా దార్యులు ఇన్ముడి 

వెంకటవ్ప నాయకుని లేక వారియ (పెద్ద) వెంశటప్ప నాయకుని ఆస్థానంలో వున్నారు 

ఇమ్మది వెంకటప్ప నాయకుడు భార్గవపురాణ కర్త రాఘవ పామవాయక్రుని కుమారుడు 

ఇతని రాణ్యకాలం 1778-1808 ఇతడూ మహావీరుడు మబోవర్మాకమవంశుడు నిజాముతోను, 

రఘనాథరావు పీష్వాతోను, ట్ప్పు సుల్తానుతోను, ఆంగ్లేయులతోను యుచ్భారా చేస్తూ, నంధులు 

చేనుకుంటూ, నవాయపడుతూ 29 నంవర్సరాలు పాలించాడు ఎంతో రాజనీకిక్లతరో ఆభినవ 

వేదాంత దేశ బరుదాంకిశులై న, ఆడ్డియాదార్యుల సోదరులైన శ్రీనివాసాచార్యులు తమ తతో 

నూర్తాండంలో ఈతని ఆధ్యాక్మికోన్నతిని వర్గింగారు ఇతడు దేశానికి చేసిన గొవ్ప సేవ 

అప్పటి విండారీల దందుమ ఆజచివేయగం పిండారీం బాధ విపరీతం కాగా,ఇతడు తేన రాజ్య 

పరిపాలన భారాన్ని తాడిమరి కృష్ట వాయకునికి ఆప్పగించి, తన వీర నాయక బృందంతో 

పిండారీల వెంటబడి లేన రాజ్యం సరిహద్దుల ఆవలకు తరిమి నరికి బోన్డాశ ఆనే పట్టణంలోని 

పెద్ద చెరువులోకి విసీరి పడవేశాడు 

అజ్బ్టయారార్యులకు ముగ్గురు కుమారులు, శ్రీ ఆయన సోదరుల న శ్రీనివాసారార్యులకు 

సంళానం లేదు కవి న్తశతి కారులూ ఈ విషయంలో పొరసడ్తారు !75 

అచాయాచార్యులు 

(శీవివాసౌదార్యుల కిరీటం వెంకటా దార్యులు బుచ్చి వకటావాడనైం 

(శీనికాసాగార్యుల రోదీవ లేమీ లభించడంలేదు తక్కిన ఆన్న దమ్ము లిగ్ధరి పేళ్గు ఒకటే ఐనందునే 
చిన్నవారిపేరు బుచ్చి వెంకటాచార్యు లన్నారు విశిష్టాడత కిరీటాన్ని ధరించినందున పెద్ద 

వెంశటాచార్యులకు కిరీటం వెంకటాదార్యులనే పేరువచ్చింది 18 ఈయవ ! గజనూ _తార్థవాదః॥ 

కి శృంగార తీరంగిజి 8 భావళతకమ్ 4 ర్వుంరూమారుతః (గదాధరీయఖండనమ్) 
ర్ అలంకార కౌస్తుభ్రమ్ 6 రసిక మావసోల్దాన లజ: 7 కూాలిగతనమ్ 6 ఉషో 

చరిణయే వాటకమ్ 0 యతిరాజ దండకమ్ 10 హయ్య గీవదందికమ్ 1] ఆచలార్మజా 

పరిణయము (తెలుగు) మొదల్రైన వజ్చవతి (96) గంశాలు రచించారు 

115 ఐలును వెంకటయ్య, కగిన పోతి - - లా 
178. పెడుమాళ్లగుండారార్య నగరవార దర్శన, పుట 194 



మొన 

కిరీటం వెంకటారార్యులు బ=లభాషా. విదులు, తెలుగు, కన్నడ, మహారాష్ట్ర, 

హించీలలోను కవితో చెవ్పగం దిట్టి ఈయనకు, ఇమ్మడి వెంకటస్న నాయకునికి కొంత నున 

స్పర్థ ఏర్పడింది ఈయన శిమ్మలలో ఒకరిపై రాజు వెంకటప్ప నాయకునికి కోపం 

వచ్చింది ఆతడు గురువు వద్ద మొరపెట్టుకొన్నాడు “ఈ విషయమై వట్టుదలలకు పోవద్దు 
మనిద్దరికీ మంచిదికాదు ” ఆని ఈయన తన శిమ్యవికి నలహా యిచ్చారు కాని, శీమ్యడు విన 

లేదు విధిలేక వెంకటాదార్యులు రాజాతో (వస్తావించారు శిఘ్మ్యని నంగతి “మీరు గురువ్వలా 

ఇిలాధి విషయాలలో జోక్యం చేసుకోరాదు” అని రాణా విన్నవించాడు రాజు ఠన మాలీ విన 

నవ్పుడు ఆ సురప్పురంలో వుండడం ఊచిశం కాదవి వెంకటారార్ములు పూనా పట్టడానికి బయలు 

దేరారు వెన్లతూ ఒక్ ల్లోకం (వాన్ రాజుకు పంపారు దాని భావమిది మదోన్మ గ్రమైన 

మతంగణం తన వండాదండంతో భృంగాలను విసిరి కొట్టి చెల్లా చెదరుచేస్తే, వాటేకీ ఆడప్పుంలో 

పూవులు ఆయ మివ్యవా 1” అని ఆది వరకే వెంక టాబార్యులు పీష్వాల దర్భారులో పండితు 

అందరిని జయించి నిశిస్టాద్వైర కిరీటం పొందడంవల్ద పూనాలో వావా ఫడీ నవీన్ వద్ద ఆయవకు 

పలుకువడి దాల ప్పండేది పూనాలో స్థిరవడ్థారు వెంకటప్ప నాయకుడు కిరీటం వెంకటా 

చార్యులను మళ్ళీ తన ఆస్థావానికి రప్పించడానికి ఎంతో (వయత్నం వేశాడు కాని; ఆయన 

రాలేదు పూనాలోచే రికి వపు ఏట వేరమవదించారు 117 

బుచ్చి వెంకటాదార్యులు సీకా పరిణయ నాటకమ్, శృంగార సారన్వతమ్, వేదాంత్ 

కారికావ? మొదలై న (గ్రంథాలు రచించారు వేదాంత కారికావ? సంస్కృతాంగ్గ వ్యాఖ్యానాలతో 
(వయరిత మైంది 

' థ్రీ వర్చపురెడ్డి బుచ్చారెర్డి దాశధథివర్మిత పీరికలో నురపురపాలకుడు మొండగ్లై 

(మొండిచేయి. వెంశటప్పనాయతువి _వస్తావించి గద్వాల చరిక్రలోని వనుమప్ప కథ 

మొండగె వెంకటవ్పకు అంటగట్టి వుంటాలేమో నంటూ "కథయండలి జిగి బిగి దూచి, 

మాళవదేశనులో జరిగిన సారగంధరుని కథను ఆంధదేశమున ఆంటగట్టివట్టాగా వానుమవ్ప 
కథలు కూడ రారుమారై యుండునా!” ఆని సందేహం వెలిబుచ్చారు !7ి కథలు యాచృబ్భ 

కంగా ఓలనడం అనహజంకాదు మాళవవేళంలో జరిగినట్టు భావించే పారంధరకథవంటెకళ, 
నూటికి నూరుపాళ్లూ పోలిక వువ్నద్దేది, సంజాబులో పూరణ్భగర్ కథ వుంది దీనిని 
హిర్ అనే మాతా వృ_ళంలో ఎవరో (ప్రానీన జానపద వి (బాశాడు డీనిని ఏథీకులు సౌరంగి 

సాహాయ్యంతో ర్మాకిప్ల మైదానాలలో పాడుతారు హిందూ ముస్లిం శిల్బులు అందరూ. చెప్పులు 

117 కపటరాళ కృష్ణరావు సురష్తర నంస్థాన ఇళివోన, షట 282 

178 దాశరథిదర్శిత పీరక పుట 18 



౧౬౧ 

కోసుకొని దీనిని ఎంటారు ఈ కఠ సినిమాకూడ వేను 1089లో లావోర్లో చూదామ హీర్ 

మన ఆక్కరవంటి వృత్తం నేను ఈ కథ విని ఆశ్చర్యపడి, గురు వర్యులు వేటూరి (ళా 

కడుకు (వాశాను దీని విషయమై యావద్భారత జానపద గాథలూ పరిశీలించాలని దారు 

నాకు [వాళారు 

కనుక మొండగై వెంంటవృ నాయకు) మొండిచేయి కథ కల్పనకాదు ఆతడు తెగిపోయివ 

తవ మొండిచేశికోనే దాలు పట్టుకొని యుద్ధంచేయడానికీ వీలుగా ఒక ఇనుపఘుంజేశిని తయారు 

చేయించాడు దీవిని చేరీకి తొడిగి బుజానికి కట్టుకొని డాలుపట్టుకొంటే, ఇనుపవేళ్ణ్ల విగుసుతు 

పోయేవి దానితో డాలుకు పట్టు వచ్చేది దీవిని చేసినవాడి చాతుర్యం మెచ్చుకో వాలి ఈ 

ఇనుపముంబేతిని సురపుర రాజవంశీయులు నేటికీ మవినవమి ఆయుధహ్తాజలో తక్కిన 

ఆయుధాలతోపాటు పెట్టి పూజిస్తారు 1'* ఉనక ఇది కథకాదు, కోర్పూనకాదు, వాస్తవం 

సురప్పురం వారు మొదట శ్రేవులే కాని, వచ్చంగి పామనాయకుడు విశిష్టారెతమతేం 
పుచ్చుకున్నాడు రాఛవ పాయవాయేకుని కాలంవరకు భా కాద క9వై నవ్వులే గురువులుగాను, 

పురువకారులుగాను వుండేవారు కాని రాఘవపామనాయకుడు బక్కపట్నానికి వెరీ ఆక్కడ 

వున్న మవోవిద్వాంసులు, మవాతేపస్యులు అయిన ఆజ్బయాచార్య సోదరులను రన రాజధానికి 

పేలుదుకొని వచ్చిన పిదప భాతాదుల (పాభవం తగ్గింది కాని వారికి దర్బారులో మర్యాడేమీ 

తగ్గలేదు సురప్తరము. రాజాలకు గురుత్వము వహించిన నంబెరుమాశ్గయ్య కుమారుడు 
లోకయ్య కారాజాలతో సంబంధ మున్నట్లు కనిపించదు నంస్కృతాంధ కన్నడ (దావిడ భాషా 

సాహిఠ్యములలో విశి్టస్థానము నార్జించిన లోక్రయ్యకు రాజాస్థాననున పీరము లేక పోవుట 

విరారణీయోము పీఠాంబరుని మన్మదు పామానాయకుడు తనకృతి ఖార్లవపు రాణములో తన 

పూర్వులకు గురువులుగా నుండిన లోళయ్య నంబెరుమాక్లయ్యలమ  న్మరించకపోవుట మరియు 

చ్రితముగా మన్నది దీనికితోడు కేశవయ్యయు తన తండి రాజాస్టావమున పౌందిన గౌరవ 

ములగూర్చి ఏమియబెప్పలేదు ఈ కారణముువలన రాజులకు, వారి గురువులకు వరన్బర 
వశ్వానిములు నన్నగిలి యండునేమో యను గందేవామ కలుగును కేశవయ్య వంశములోని 

కరాలను పరిశీలించ దాశరథీ చర్మిత6 ర్రియు, ఖార్గవపురాజకర్తయు నమకాలికులై యుందు 

రనీ తోచును ” ఆని |) వల్పపురెడ్డీ బుద్చారెడ్డి [వాశారు 19) బుక్కపటృం ఆచార్య సోదరుల 

రాకవల్ల కేశవయ్య మొదలయిన భాక్తారురి (ప్రాభవం తగ్గడం నిజమేవాని, వారికీ దర్భారేలో 
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(2.0) 

గారవమర్యాదలేమీ తగ్దరేదు బుక్కపట్నం బారీకీ, కేగవయ్యగారికీ సమానమైన గౌరవ 

స్థానాలు ఊండేవని ఇప్పటి స్థానిక ఆదారాలనుబట్టి తెలుస్తున్నది. 151 భార్గవ పురాజకర్త కేశ 

వయ్య పూర్వులనేకాదు, కాను సగొరవంగా పిలుచుకొనివచ్చిన అఆల్దయారార్మ సోదరులను 

కూడ తన కృతిలొ సృరించలేదు ఈ విషయంలో కృష్టరాయలను అనుసరించాడు. ఇక్ 
శేవయ్య 85 సంవత్సరాలు జీవించాడు కనుక ఇమ్మదీపామవాయతినికి, ముమ్మడి పడ్డ నాయ 
కునికి, మొండగై. వెంకటప్ప నాయకునికి ముమ్మడి రాఘవపామ నాయకునికి, ఇమ్మడి 
వెంకటప్ప నాయకునికి, ఆరుగురు రాజులకు నమకాలిశుడు పెన పేర్కాన్న మొదటే ముగ్గురి 

కారింలో బాలుడుకాని, తర్వాతి ముగ్గురికా లానికి యువకుడు, వృద్ధుడు 

భార్గ వపురాణము 

రాఘవపామవాయకుడు స్వతః మహావిద్వాంసుడు, సంస్కృతాంధ్ర శన్నగ భావలలో 

కవి, ఆణ్జయాదాగ్యులచంటే విడ్యద్య్నరేణ్యుల సర్సంగంలో వున్నవాడు కనుక భార్గవ పురాణాన్ని 

(ముంధ పద్దతిలో పౌఢంగా. విశిష్టాద్వైత నం పదాయానుస్తారంగా ఎనిమిది ఆశ్నాశాలుగ 

ఆం ధీకరించాడు ఆళ్వారుల కథలను ఏ కథకా౭థను = దిన్న కావ్యాలుగా రీర్చాడు 

మూల సంస్కృృక లార్గవ పురాణం అధ్మాయాంనుకూడ ఎక్కడికక్కడే "పేర్కొన్నాడు 

“అని సరుండు వారాయణువలన మహాయోగిమాహాత్మ్య లును) సంవాద రూపంబును, ఖిమంతం 

బునునగు థార్గవప్తరాజో శ్రర ఖండం బువందలి (పథసూద్యాయం బాలకించి ఇత్యాదిగా. 102 

ఉభయవేరాంత నన్మాపదాయక్ఞాడన పామనాయకుడు _పబంధ్యవ్రథమాక్వాన్య పారం 
భంలో ఇష్టదేవఠాస్తుకి సయ్యపదాయాన్ని కృష్ణరాయంలాగ కొత్త పద్ధతిలో శేరు. భగవ 

క్తర్వం పైనుంచి కిందికి దిగివచ్చి లీలావిభూతి ఆయింది ఆ పరత శ్త్ష్మ లీలావికూకి అయిన 

వాగినగిరి సురపుర వేణుగోపాలుని కవి మొదటి రెండు పద్యాలతో వర్దించాడు ఆ వరర_త్నం 
మరికౌంఠ్ కిందికి దిగి అనంతు డయింది అనంతుడు - ఆదిశేషుడు (పథమళీవుడు పిదప 
కాస్ట్రని, ఆనంతరం విష్వక్స్పేనుని పంఛాయుధాలను - కోంఖ సందళ కొమోదకీ శార్ణ సుదర్శన 

దేవులు ముక్రులై వ పన్నిద్దరు సూ రులను వర్దింరాడు “ఆవి ఇప్విధందాగా సార్థంబగు నప్పే 

దేవకా పార్ధనంబు” కొవించాడు కవి 1 సార్ధమంటే అన్మూర్డ శేషభూతులైనే ఆనం 
గరుడ విష్యక్సేనాదులను (క్రమంగా వర్ణింండం ఇది సృస్టికమం 

18[ తిరుమల సుచరిత, ఎం ఎ, ఎంఇడి సగరనాధరర్శన, పుట 287 

138 భార్గవపురాణం (పళమాళ్వానం 6|వ పర్వ తర్వా వరనేం 
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(yap) 

కవి ఇరా ఇన్దదేవక్యాపార్థనతేని పడుకోగా, కలలో వేదుగోషాలుడు కనివిందాడం 

"వన్ని ద్దరై వట్టి మదృక్తుల చరితంచు నార్యధిభాష్యాపవంధమునుతేసి మా కిస్టసుగ సవ 

శ్పణము” గావింప్తమని కోరాడు ఈ కోర్కెకు ముందు 

"అన్మత్పలావమానర్ద టివిస్టుష 
రాజందు( దెను[గువ రసికులెన్న( 

గృతి రదియింపించి తశభ క్రి మాకంకి 
రంబు( జ్లేయిందిన ధన్యనుశి వ" 1% 

అరి పోమలూపాలని ((వళంగీంచాడు ఈ విష్ణుపురాణం ఎవరే రోచించారో 

వరికోధించాలి 

ఆశ్వాసాంతాలలో పామనాయకుగు “ఇత కుమ్మ దాజగోపాలకృష్ణ కరుజాకటావ ఏడా 

రిబ్ది పొండిళ్యోధుర్యో నేవరతా వనీమండలా భిండ సా మాజ్మధౌ రేయ్ న్యణమర్థ కాక్ళతపటపహా 

ధణఆంధజారావ విపరీత వతన్నకీయా ధిల్లికారీశదుండుభిధాన కోలాబాం, హదుమద్ధ్యజాంప 

రనకదందీకృత హరకలకీకృత నందీసిత| పఠావకీ ర్తి పాభవ కోనల వంశ పయఃపారావార 

రాకా నుదారరో పీఠోంచిరవాయేక పొర రమజతూపాల పూత లవ్మమాంబా గర్భవక్షి ముక్తా 

ఫల రాభుధభూచాయకాభిధాన సొందర్యజిత నుమసాయకః బహిశీ పామవాయేక _పణీతంలైన” 

అని చెప్పుకొన్నారు బిరుదులు తర్వాలివాడు ధరించడం ఆదారంగనుక రాఘన పామనాయ 

కడు తేన ముత్తాత అయిన పచ్చంగి షాననాయకుని విరుగులు ధరించాడవవచ్చు దీనిని 

ాక్టర్ వి దాచువన్ మున్నగు పెద్దలు తెలిసార 

రాఘనపామవాయకుది కుమారుడు ఇమ్మడి వెంకటవ్పనాయకుడు పాఠేబాదీతో ఫాటు 

కొన్ని విరుదులూ ధరించాడు “మవారాజాధిరాజ, రాజషకంరీరవ, రాజాది శీరోముకుట, 

'సల పాదోదయ ళరమోర్జోమఇనిర కకాంకోప లేజు పుంజ (1) "రాజిత, శ్రీషంత వెంక 

ఎవ్పవోయక ఐహరీ అలవంత బవాందురో లీరుదాంకిత, ధిల్లీకారీశో దునుడుమధ్యని ? బాహల, 
గానుముధ్వజ సువర్జ పంచక లశ! ఏశదంత, రావభా, సువర్ణ వం రవాబబంగ, ముత 

rరుద్ధాలా,  ఐబరుబ్ములుక, సరోనర్ దేశాయి మామలే వసరతవార, మావ తేగా రాబాద్ 

గుల్బర్గా); దారుల్ము ఆఫర్ బివొప్పుర, కిల్లివాగినగేరి నంస్థాన నురవ్వర 1% "దలో కొన్ని 

పాళి 

184 అందే ఆ 1, వ! 
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ఇంకితం 

పద్చంగిపామనాయేకుని ఆహ్వానంపై చేణుగోపాంస్వామి కోవెలలో ఆ ధ్యయనాధ్యాపనా 
అకు, పురాణ [వవచనానికి దక్షితాదినుంచి సురప్పరం చేరిన శ్రీ వైన్లవ గ్రాష్మాం కుటుయా 

లలో బాధూల గ్మోపజులయిన నా మామగారు శ్రీమాన్ పెరమాగ్ళ వెంకటాధార్ముల బారి 

పూర్వుల కుటుంబం ఒకటి శ్రీమాన్ వేంక లాచార్యులవారికీ రామాయణ భాగవత వారివోంగో 

చిన్టుపురాణాలు బాచోవిధేయాలా విశిష్టాదే ఇత వేదాంతంలోను వారు ఉఊద్ధండులు ఆరేడు 

చకాబ్దాంకితం వనవర్షి నంస్థానం దివాను శ్రీ వెంకోలనాయేకుడు కృష్టాతీరంలోవి యాపర్డలో క 

భారతదేశం నాయిగువరగుఎమంచివచ్చిన పండితే (వకాండులకో విర్వహించిన భాగవత సప్తాహ 

మవోత్సవంలో (శ్రీమాన్ వేంకటాభార్ములవారు మధుర గంభీర కంఠంతో [మ్మ రామాయణం 
పారాయణం చేసి, (్రీ మద్భాగవకాన్ని ద్రైలా గ్రైైత విశష్టాద్వెత నం్యపదాయానసారంగా 

(వవబించి సవ్మానిశులయ్యారు ఆ మహోత్సవంలోనే ఘంటాశతక కవి, వాలనే5స్వరి, 

(శ్రీమాన్ తిరుమల బుక్కవస్టజం ట్రీగిదాపొదార్యులదారు. నిర్వహించిన వేదాంత లిఖిత 

చంన్కృత పరీక్షలో (కీమావ్ చేంకటాచార్యులబారు ఉక్తమ్మ శేఖిలో ఉర్రీర్దులై “వేదాంత 

కేన అనే నన్మానష్మతం పొందారు పిదప వారు 1986 లో ఆనురదింళార్మకూరు సంస్థా 

నంలో (్రీమాన్ లోశేవరి కృష్టమాదార్యులు జరిపిన భాగవత నపాహమఢోత్సవంలో నన్మానితు 

ఎయారు ఆ మగోత్సవం నిర్వహించిన విద్వద్వరేణ్యులు (శ్రీమాన్ పుసులూరి శేషాచాళ్యు లవారు 

(శ్రీమాన్ వేంకటాదాడ్యులదారికీ బహూకరించిన (శ్రీమద్భాగవత నంపుటిలో ఈ కం (వాళారు 

ఆసార నంసార విర్శెన్ష భావార్ 

కృష్టా మృశాబ్ఞా వవగావ్యా కృష్ణః, 

ఆదా దిదం భాగవతం తదర్థ 

వినే ముదే వేంంటనూరయే హరేః 

(థీ వేంకటాభార్యులవారికి భాగవతం వేంశటాదార్యులనే _వథ ఉండేది బారి దిష్యన్మృలి! 

ఈ పీరిశను అంకితం చేసి మణ విముక్తుడిని అవుతున్నాను. 

మంగళాశాననం 

ఈ పీరిక రచవలో సురవరం పుద్టినిల్ణయిన వా ఆన్దాంగీ మర్ ఆకంతలక్మీ సుర 

పురాన్ని గురించిన ఎన్నో నంచేవోలు తీర్చింది ఆమె సురప్తరపు పుక్కిటి సురాణాం పట 
ఆమెకు నా మంగఠాశానన పూర్వకమైన కృతజ్ఞత 



cow 

కృతజ్ఞతలు 

మ్మికులు, ఆం్యధ్యపరేశ్ పభుత్వ ప్రొచ్యలిభిత (గంథాయ వరిశోధనాంయ 
నంచాలకులా డాక్టర్ బాసిలి వేంకట లక్ష్మీనరసింహారావు కవి పండిత పరిళోధకులు 
ఈ రాఘవవి పాండిత్యవైభవాన్ని, కవిశాకమనీయరను, నిర్మాణమార్మికతను గురించి 

వివరించారు గనుక నేమ ఇవ్వడం అమేగిరనువ్చతుందని మానుకున్నాను 

ఈ (చబంధ పరిష్కారంలో నావర్చి గలిగివ విలంబాన్ని నహింది వారో ఈ ఉత్తమ 

సాహిత్యసేన చేయించిన మ్మితులు డొగ్టర్ వాసీలి వేంకిట లశ్మీనరసింహోరావు నహవృదయతకు 

కృరల్ఞాదిణ 

వీటి రెడ్డి ఆర్ట్ మ్యూషయం: భాషా సేవకుడు 

హైదరావాద్-80 తిరుమల రామచంటద 



భార్గవ పురాణము 

(పథమాశ్వానము 

కా శ్రీ లక్షీరమజిన్ విదాహమున దా (గేగంట నీక్షంప నే 
[కాలోలాంబురుహద్వయ్ం వౌగిని మ్యదామ్యదితంటౌట హా 

ర్షాలష్యంబున నందు డై వతనికాయం బెండ భాసిల్లు ని 
గ్లోలాజసుతి( (టోరుతన్ సురపురిగోపాంకృద్ణుం డీలన్ 1 

మ పరమాంగణ్ధతి గల్గి వాగినగిరి! పాళస్తి గామించి ను 

స్థిర భక వజ పాలకఠ్యమున న్మిశ్మేయోఒధిక (పాప్తిటై 

యరుదారన్ విభదాప్తి ని నురఎరాధ్మశస్థాలీం బొల్బు న 

ద్గురు( "డా నందుడు (లోచు మమ్మెపుడు శీంగోపాంకళృళ్తుం డొగిన్ 2 

చ అనయము నే మహామవా( డ్రనంత పదస్థితి పూర్ణరాపీయై 

కన నభిలావనీభృరిని కల్పమరోన్నతి యారు శశ భా 

వన నమరాగరం బొరయు వాసవముఖ్యనుతాత్ము నయ్మవం 
తుని వినుతింతు నంశనముతో నతిదాంతు జగన్నిశాంచునిన్ త 

చ నెరయ నహి_పభేదకత నిస్తుంవైభవ శార్యరేఖియం 

బౌరయ( ఐవికఠా_ప్త్(గౌవి హూరిశగోభృర శక్తి వె ఇరిం 

ఐరషద సంచదేం గలుగు భాసురశీలుని నాగవైరి (్రీ 

ధరతురగున్ ఐతంగవిభు రార్డ్య మవోన్నరి (బస్తుతించెదన్ 4 

1 మూ దర, వాగినగిరి సురపురాధీశ్వరుల తొలిరాజధాని సురపురమ నకు 
ఐదాఅుమైక్రదూరోమున నున్నది 

8 మూ-దానం 



లి భార్గవవురాజయు 

మ్ తనవ్నేతం ఐను కల్పభూరువా మనంతప్వామ కారుణ్య టీ 

వన వృద్ధింగౌని వేదకాఖ నుగుచున్ బౌరాణ పుణ్మంబిగా 

వన సంభూత భవోంయభోండ ఫంనంపొప్తిన్ విడంలింపగా 
ఎన వృత్తిస్థితి గల్లు సైన్మపతి వేడ్కుం (ఐిస్తుతింతున్ మదిన్ 5 

మ ఆం కారుణ్యరనంబు వృష్టయగు శౌర్యోబ్దంలు చెన్నాంది యు 

జ్ఞలికాత్మర్వని 1గర్జలన్ ఇలలీభుక్పర్పుయిలిన్ దిక్కులం 

గల స్వాక్మాలయ వామటూరు కేళి నుద్దాఢయిగా? జేర్చి పు 

మృలలేఖా పరివేషకి కాప్స్ హరిశంఖం బెన్నెదన్ (బా) మదిన్ 6 

ర అనభుజ వి8మాంం *వికాన విసిర్లేత ధూమరేఖ నా 

దనరి యధస్కీకృతఠ సధైర్య పలాన వావాంశార్య ణీ 

వచ రువ పాకేజీ యన భాసిలి భక జరామ సంతతుల్ 
దునిమెడి శౌరి నందరయి తోిత చిత్తుడనై నుతించెదన్ 7 

ఉ ఆదట మౌరీయక్ష పలవాడ చుదాంధ కరీర్మద కుంభ ని 

రృెదక మౌట భూక్టలి) విష్టృతి రాలెడు మౌక్తిక చ్చటల్ 

మోదముంజేసీ శౌరి యనిబో! టికింలోసిన సేన గూర్చు కొ 

మోదీకి మోదపూరిశ నీమున్నరీ సంతత మ్మాళయించెడన్ 8 

మ, ఘను( గృష్టుం గర మ్మాశయించి కరసంఘాతేంబు వర్షంబాగా 

దనుతావేక నిదామముం గెడపి యుద్యత్స్పొక్సి శెమిన్నంది (యా) 

ర నిర్టైవ గుణయిగర్లా మబ్రర్నల్యాతి( డీర్మగ్షించి భ 

శ నిశాయాఘయు! వొప్ప శారు నుకింగాచింతు చిత ంబువద్ 0 

1 మూంగర్జ్టులన్ 2 మూంచుక్ 8 మూవేగ 4 చూ-లితాన 

5 ము-పాజి గ మూ-విన్నంది 



| పథమాశ్వాసము 

త ఆరి విభదాభివృద్ధిగాని యచ్యుకబాఎల మవాచలోదయ 

రకా 

స్ఫురణము గల్లి సంతోరము కోభిత సద్ధృద యాళ్ల చై ఖరిం 

చారసి తమోవార (క్రియల బొవ్పిగు విక్రమతేం గడంగి దు 

ఎగర కలుషౌఘముల్ గడవజాలు సుదర్శవదేవు న్నాదన్ 10 

తమ దీపిచ్చట యత్ముతైళ మహిమా కార్చర్య ధుర్యాఢ్యగా 
సమదర్శిత్వముంజేని లోకతమమున్ సంక్షీజముం జేయచున్ 

విమలాత్మస్థికి గల్లు నాఘనునవిఠ్ స్ఫూర్తులం గొల్పెరన్ 

గమనీయాంగుల క్రీ్గవరాత్మపరున్ బన్ఫిద్దరన్ సూరులన్ 11 

ఆఅ యిష్వెధంలున సార్గంబగు నిష్టవేవకా (ప్రాళ్ళనంబి గావించి యేను కవ్యం 

వగు నొక్కకావ్యం ఐం ధభాషన్ రీచియింపం దలంచి సుస్వాంతుండ నె 

యేకాంతంబున  ననయంబగు ౫యనంిన ₹యనించి యవ్న య 

నరోంబున 12 

కర మఠీత బహ్మకల్చాంంర బ్లతి( 

బీరతర విభవాప్తి ( ఇెల(గుపాడు 

రమలానుష క నంగళ కుభకర దీ 
ఐరభోగ మహామంబు పర(గువా+డు 

తన చూడ్కులనె నమన్త పపంచ స్ఫూర్తి 

గల్మి లోకము లకు: గఅప్పువా(రు 

న్ఫురణింప ఎఖిం లూభువన ఖృత్షై?స్టబ్యీ 

ఎటెమ నజ్యనంలు! (ఐబలుబా(డు 

తేగీ 3ంఖ చృరాధికి [వకాశకి భుదాండు 

శెవ శీషల్య లషజ శీ రి రుండు 

(శ్రీనివాసు, డనంతు( డిశ్షీణ బలు(డు 

విమల మకి( ఇల్కె నాదు న్వపష్నమున( గోలి 18 



4 
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చ్ వరమ వివేకశీలు(డవు (వాహృణ పోషణ తత్ప్సరుండవై 
యంయట నేను టావ్మాజ ముఖాభివళా ప్రి దనర్చ టుని కిన్ 
వరమ్కి( (కోవ నిచ్చవదకి వచ్చినవాడను నొక్క సూక్తి భ్ 
వ్యరరన జేతు నీ కిప్పుడు బాలక పామధరాధిపాంఠా. శశీ 

సీ అన్నత్ప్రభావ మౌనట్టి (గ్రీవిను వు 
రాణంలు దెమ(గున రసిక లెన్న। గృతి రచియింపీంచి తతభకి, మా కంకి 
తంటు; వేయించిన ధన్యమకివి 

యరయ( విన్నిద్ధరై నటి మద్భక్తుల 

చేరితంది నాం్థధ భాషా (వఎంధ 
మును బేసి మా శిన్హముగ్గ సమర్పణము గా 

వించినతో (4 బృగివీర్థల మున 

లీగ్ నకల పుబ్యతరావా షి నంఘటించు 
నీ కనుడు సురవర వాసు(డై కడంగు 
దేవుడా కృష్ణమూర్తి యదృదడ్యం డయ్యె 
ఎెలాకొని మానసోత్సావాలిల ద్నర్ 

ts 

వ ఉదయయిన సాకేల్యంబగు కౌర్టాకోరశీయవిధి నొనర్చి దండనాత సామంల్ (వకృతి వర్గంబుతో( గూడ్త నొడ్డోలగయిగా( గొల్వుండి చతుస్త రత పార ధూర్రూవా (వ7ంసులగు విద్వాంనుల రావించి వారలకై తత్స్వవప్న (భావం బెజీంగెంచిన సంతోవ భరికులై యిట్లనిరి 
18 

చ్ విరతవం ధర్మోకీలు/డవు నీరజనాళ కటాతవీయణా 
కరుఃడవు వైన్టవాగమ వికాసిత ధీనిధి వౌట వీక్పు శీ వారి కిలలోన వచ్చి నదయన్ వచియించిన రీతివల్త ని ధ్రంణి ఖాఖిపృద్ధి విదికస్థితి, గాగల దం స్టెగన్ 17 
| మూ-ం్చపభ్ళతి 
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మ అల పన్నిద్దరు సూరు లిజ్జగమనం దావంద సంధాయులై 

కం భకాఘమంటోచునట్టి కథ విథ్యాతంబుగా గావ్య మీ 

తెలు(గందున్ రచియింప్పు మంచు హరి నందీవ,ంణుగా( ఐల్బుచో 

నలరం దావక పూర్వ పుణ్యమువ గాదా యూస్థికిం గల్లాటన్ 19 

వ నీవు పరమ భాగవత భక్తి రార్పర్యే నెర్ణయుండి వగుట భవదన్వ్యయంబువ 
కాది పురవుండును శౌర నిజిక్ గువంండును నగు గుహుండ రామశారక 

భక్తి హృదయావహుండగుట తచ్చంకోం జవేక శాభాభేదంబుగా బాదుకొన 

నందతి కోసం కుంంఎనందు నరణంవా మహీపాలుం డనవరత్ పుణ్యా 

హర్ ధర్మశీలుండగుట(  దన్మహిజాని! నిరత చతురుపాయకుండగు వడి 
యు నాయకుండును నమ్మవోమవానకుః ఒరహృదయతభల్లాండగు కిల్లి మహీ 

వెల్టిళభుండును నమ్మే 3కి దూసకిక రతికాంతుండగు చినహమమ ధర ణీకాంతుల 

డును నవ్విళభునకు భావితాత్మ ప్రభావ సంధాయకుండగు వోలి నాయకుండును 

చా గ్మోకాధినా యకునకు ఖండితాారి సమదాచయీకుండగు పెదసోమ నాయే 

ముండును నా రాజన్మున కుత్తుంగ సంగరాంగణ లేర | వసీంగ ఖీవుండైన 

యెజసీంగ ధిరణీధీవుండును నా నృపసాల్వభౌమున కుద్దామ మ్మికమ దయం 

డెగు మదిరి ధరాధ్మకుండును నమ్మహీవతికీ కంఎకాగా 4 వీరనాయకుండగు 

వేర ఇంఎవాయకుండును నవ్విరునకు సారచోస్సార విజిఠాహిశ నాయకుంగగు 
ఐలి సోమహాయకుండును నా రాకాన కజ్బున వ్మిభా_'మాన సావాససంధాయే 

కుండగు పెకపామ శారుపుందును. నా నృరోర్రమున కలిం దేశాధీళ వర్టితే 
కిర్తికంకా విభుండగు దేశాయి జక్క భూవిభుంయను నయ్యధీననకు (పోడ్డివ 

భుజామ్మికమ. పాంకుంచగు గడ్డి పిడ్డ భూపాంకుండును. నమ్మ హాత్మునకు 

నమదళతు విఫాలుండగు పెదపామ ధరజీపాలుండును నా భూవిభునకుః 

పేఠాణిర రరుణాం వాలుండ/ పీతాంచిరవనీ పాలుండును నమ్మహీధవ వన 

౨ధియందు నంతాన పంచక కరు స్వరూపులగు పామ మహీధవ కృష్ణ ఖూపొ 

లోరమణ ధరణీ రిమణ వానుదేదాధిప మహేపతులను సుతులు గల్లి రందు 

పామఖూపాయనకుః లిడ్డధాా ఠీ రం వెంళటష్మెధివు లను తనయ లియే రగు 

రీరాంబంనాథ సాధీమజీ తిమ్మషూంబా గర్భవేక్రీ ముకావల రమణ భూపాం 

1 ము -ఖాన 

వము -రరమణ 



రీ భార్లవపురాఆము 

గశీలంలామ. లష్మనూంవా గర్భవనఢి వీరీమశల్లీ రాకాసుధాకరుండ వగుర్తు 

రాఘవ భూపా'ంకాభిధానంబున దిగంతకిర్థికాంతా మనోహరుడవై నకల 

ధర్మ (వకిపాలశుండవగుట భవర్భుజా (కావ శిభికిభా పరంపరల కహిర 

భూళ్మన్ని కాయంబు శలభ నిచయయి మాడి. మినిల్లాట నొడినారాయేణః 

పశాయణ తత్పరుండవు గాన భగవంతుం డానకిర్చిన విధంబువ భగవద్భాగో 

వకారార్య కటాశనీవానుగుజ్యుంునంటేసి. ముహానుభావుండ నగుటః వాను 

మహీసాలా' యేశత్కృతి. గావించి వాగినగిరి యందధివసింది సురవరం 

బున నెలకొన్న (శీమర్వేణు గోపాలము ర్తి కంగీతం ఏబొనర్పు మని నలికుయి 

వల్క్న నేను (ప్రాచీనాభునిక మవోళవిజనాన్యుగహంున నంతోవవ్భాదు 

యుండనై యిక్కోవ్యంబు గావించుట కుత్సహించి శృతిక్నర్త యగు. (్రీహరిక్ 

వష్థ్యంతంబురు రధియాంతెద 

వష్ట్ర కం తములూ 

క. కరుజారన లవ ఇరికణ 

పరిపోషయికాష్టాభవ భవ (ప్రముఖ సురో 
చ్కరునకు, గఎషాంఎద ని 

ర్భర పచమానువకు. భక్తి నరిహాలునకున్.. 20 

క నుధుక్షేటథ సంహారేకి 

బుధ బారత జారక్కాభమునకు కుభ్రి 

మధురాంగణ ధరణీ పద 

మధుర కచు భృతికి విత మూనత్కుతికిన్.- 2 

క భవ వద్మభవ కిక్ 

(ప్రవిమల సురరత్న బరథర న్వపర పయో 
భవ యుగరకి చంతతగ్ళ 

బోనే వితత3 వభఖింలోకి పోంన మవీకిన్ 32 

1 మూ_రికా 

2 మా_రొర్చే 



\ (వథమాశ్వానము 

శ దు స్తర పులాదోరః 

(ప్రశ్తర టంకాయి' కాసి భవ్యకరువక్న్ 
శ్రీ సవ కుంకుమ నేంయుత 

కౌస్తుభ వతునకు సర్గఠర వీక్షునకున్ 

శ సుర దాథార్చిత పదవం 

కరవ యుగ? కఖిలలోళ కల్పకుశకు సు 

స్థిర బాగివేగిరి సురప్పరి 

చిరవాస వరిష్టునకును శ్రీకృన్ణునకుచ్ 

-t 

శ 

24 

వ కినిరంతరాభురేయ కీల్యాజ పరంపరా దావ్లీగా సా యొషర్పంబూనినే విష్టు 

భక్త (ప్రభావ మార్గంబగు భార్గవ పురాజంచునకు( గథా (ప్రారంభం బెట్టి 
దనిన 

కథా పార ంభమోః 

ఎ సఘునతర ధర్మ తత్పరులు కరజదళావ Hox వీత వ 

ర్రనులగీ శౌనకాదులు తతద్ముతినంగతు సూతు( గాంచి శె 

మృనమున సంతసించి యవమార గాళాత్మక భక్తీ నెచి య 

బ్లనిరి మవహత్త్యశీల నముదంచిత బాగమృత వన్నక్టిగాన్ 

తేశి నకల ధర్మార్థ త కేక నకం కాచ్టే 

వేత్త తత్త్వార్ధ విద్యత్ప్రజీత సూత 
మాని ద్వైపాయన ప్రియ మౌనిగేయ 

యనుచు నభివాగమును జేసి యలభఘు మతీనీ 

వ్ 

26 

87 

1 ముశారి 

తి మూ౭ఆని నిరం 8 మూదెంచి 4 మూ ధర్మార్మ తర్రీజ్ఞా 



F 
భాగ్గవపురాణమ 

క అనయము భవదీయ కరుణ 

నెనేసి. ఇగయుందు నిందిరే కని 6 ఐద్మా 

తుని యే ధర్మ చరితము 

'లనుపమవుతి వాని. ఏంటి మౌ మే మనఘా- ap 

క పొగడొందం ఐవి తీక్చత 
మగు మనమలు గల్లు వారమై వివరింపన్ 
ఈది ( గృళకృతు,ల మయితి 

మగణితమతి మేము నిస్తులానందులమె; 
29 

వ అమృత న్వరూపంటులును నిరంతరంబులును న్వు భగవర్దాన్య లాక్కు లయిన యోగీశ్వురు చర్మికంయిల! రత్తో పదేశి వగునీవేర( అం్మ_బదీనేవిగావు గాన 

చ్ నిరతము మాతకాంతగల వర్మం చిక్తులు మిల నన్ను సు క్యిరకర సూక్తి (హశ్నమను జేసిరి రౌక్కుడు గాంగ పీక ఏ స్ఫురణజను దీని లగ నమన్నతీ నాదు మనంబు కోర్కిడై 
కీరొము దశర్చుచుండు చిరకొంముగా మునులార వేడుకన్ 8 

సీ కీని మీరల నన్ననూన సంతున్షన 
యడీగినకరన నో యశఘులార 

*యిప్పుడు దృష్షిజా ౨ (పచూదయి వా 
దిక్తంలుపం చోట 1తీనినా న 

మన్న ంబు మీకు నే మమన “చింగెద 
వినడు సబూధిన విము మతిని 

లోకస్థిర లై యనకంబంగు షే 
మ ంలోన నుత్త మరయిగ( ర్నర్చు 

| మాంఅనుపము. ఇ మంతా 8 మూర నూకి 4 మూ-ఇపుతు కృద్ణమా 



(వథమాళశ్వానము | 

తేగి న్మరఆమువలన మోనం వొనంగుచుండు 

వతిశయయి మహాపుజ్వ మళులితయి 

నమరునెప్పుడు ! ఐదర్యాఖ్య 2మనగ సుఖక 

రేయివై సంతరంలు వభంలు దనర 89 

ఏ నిమిర్త (నూన నంయుతేయిను నందవ బృంద |పకాశితంలును నుత్చుల్స 

కాంచన కమంకాసొర విరాజింంబును వగుట భవ్మంబగు నద్దివ్యా[& మంబు 
నందలి చంటదకాంఠోశిలాతంంబునందు నమానీమలై భురువచ ఇన 

రశ్నణంబునకై యవతరించివ మవిమునులును జగదధీగ్వరులును వగు నరో 

వారాయోణు లిరువురు నారా వకార ంబుంగు సకలకథ్యావసంగయి బుగ్గడి” 

పుచు వసియింపుచున్న తఠ్కాలయినందు నరుండు మహానుభాపుం డగునట్ల 

నారాయణ మునీశ్యరుంగూర్చి పరమవాగ్గయు క్తుం డగుచు వినయంలబుగా 

నవయనూ క్షి నిట్లనియె 88 

క మునినాడోక నారాయేజ 

రోనయము మా కీవ శరణమౌట నడిగెరన్ 

జనమో షసిద్ధికౌజ కై 

యనువమ మతినై రహన్మ మధికము గాలోన్ 84 

క తమ నీ మాయ్మాపొవ 

ర్త చువందుల? (వాజీకోట్లు దడబడుదో( "టో 

ద్యముగాః బిత్మికియ గలుగ 

దమర॥గ వానురికు ము క్తికై సులభయిగాన్ 85 

1మూ దార్యాఖ్య 2 మూ మనఘ 

2 ము_బోద్యనుగా 



భార్గవ వురాజము 

తేగి అనఘ భవవార్థిమగ్న ంబులైన యీ న 

తేగీ 

1వున్హ బీ [వజముల కత్యాదరమున 
నులథధ్మగు మోతమార్గంబు కోలుగునేని 
దానిబలుకుము దయచేసి ధన్యమతిని 80 

గురుమకిత్తై పల్కిన యా 

నరువచనమ (వియముశేసి నవ్మయశన్ము_ం 
డురుమతి వారి విని నుడివెన్ 
నరు+గూర్చి తదీయఫణితి వందితు, డగుచున్ 

7 

మును గర్వేఖ్వరి లోకమాతయగు నంభోజాలయాదేవి నే 
ర్పున వైకుంరపురంబునందు వారి నంఖోజాక్షులింగూర్చి దీ 
నిని (వక్నో లుగ బల్కినల్ట్ కశ నే నీకూవాగావించి నూ 
డిని బెంపొందంగ( జేతునంచుం గరుడా దివ్య పభాదాఢ్యు(డై 

అల |కిపాద్విభూతి యైన వై కుంశంబు 
విరజ కవలి దరిగ కలయ నెద్ది 

పరి యయోధ్యగా(గః బొల నియ్యల కది 
యలరు నమృతముననె యావరించి 

89 

ఈల(వ మణిసెఇ!ీభేయ ని సయ్య దములగు 
రత్నమయ మందిరములు *వార్మ్య(పసాద 

న. 
1! యేతిళంగము 8 వెలయ కీ మూ బేర 4 (ప్రాసాదమవకు (వసాద (పయోగవు 



(వథమాశ్యానము 1l 

ములు విమానమ్ములును సథములగు తోర 

ఇములు గోపురములు గల్లి యమరుచుండు 40 

వ సకం కార్యకారణ జారంబును నావరణ న వ్రకంబును దక గుజోత, రంబును 

ఇతుర్దశభువనా క్మకంబును నగు నండ్రంలు గడచి పరమంబగు వ్యోమ 
? క్రింబున?జేసి యభిధేయం ఐగుట (బహ్మోదుు కవావ్మావన గోచరం బె 

[గ్రీమంతంటగు దివలోకం ఐగుట ననకసనందన శతానంద శివాదుంచే! 

నెనీ ధ్యానంబు సేయట యవళ్యం ఐగుట నదిత్మన్వ లావ ర్క నిత్యా 

నంత సిద్ధులును. భగవత్సరిచర్మానుకరణ యోగ్యులుకు భగవదను 
కాల్ క భోగులును మహాత్ములు నగు దివ్యప్తరువఎవేత నర్మంతేపూఏ 

త్రయిగుట తర్ గ్థానికురి కేని ంవార్భ"న్వ్యభావంబిను నింత పరిమాణాంచు ఓ 

నింతయైక్షర్యంబును నని పరిచ్చేదంబు జేయుటీకేకకృంచుగాన “వ్యా 
వరణ కతనహ్మసావృరంబును దివ్యకల్ప రరూపళోలిత ంబును డీవ్యోద్మాన 

శకనగహ్ననకోటి నమావృతంబును నత్మిపమాణంబును నగుచు దివ్య 

తరం ఐగునొక్క కలంబుచ విచ్శిర దివ్యరత్న మయంబగు దివ్మాస్థానే 

మంటవయు గలిగి దివ్యరత్న _స్రంభ శర సవ్నాన కోటి శోఫితంబె 

గానాదివ్య రత్న కృత స్థల విచి తంబయ్యే దివ్వాలంకొరాలింక్ళతంబౌట 

పకితంబులును పతమానంబులును నగు పాదపస్థ వివిధ గంధ వర్జయి 

లుంగల్గు దివ్యపువ్చళో భానూనంింగు ఏవ్య పుష్పోపవనశోధిత సంకీర్ణ 

పారిబాకాది కల్చ్మ్యదుమోపళోభిగంబుఎయ్యు. దివ్వయిలిగు[ గొన్ని 

యంకస్థ పువ్ప రక్నాది నిర్మితంబాలగు దిజ్యలీలా మంటహళత నవ్నాన 

కోటులంతేసి కోభిరంబులుగా నిరంతరానభూయమానయిులి యహ్తూర్య 

పదాళ్ళర్యంబు నావహిందిన క్రీడా శై రతర సవ్య నంయిందేత నలంకృ్ళ 

తంబుకియ్యు నారాయణ దివ్మ ఏ౨లాఎంక్పఎ నారాయణ దివ్యరీలా సాధార 

ఆంబులుగల్లి కొన్ని వద్మ వ నాలయా దివ్యంలా సాధారణం ఎంయుక 

గొన్ని భకళారిశా మయూర కోకిలాబిలచే నై న కోమంఎంయులిగు కూజితం 

| (్రంశపాతమున్నట్లు తోతుచున్నది 

2 మూ-సప్తారక 0 మునక 4 ము -మ్ము 



తెగ 

సీ 

భార్గవ పురాణము 

బురిదేర నాకురియిలగు గివ్యోద్యాన కరే! సహ) నంబురిచేత వావృతంబై 

మణీముక్తా | పవాశ కృతే సోసానంబులును దివ్యానూన్సుత రసోద 

కయిలునుం గల్లి దివ్మాండజ లరంబుం(1)చేత నతిరమజీయ దర్శన ణు 

లైన యతిమనోవార మధుర న్వనంయుంచేత వ్యాప్త ంబులై న యేంతస్థ 

ముక్తామయే దివ్య కీడాస్థాన శతకిసవ్మనకోటి శోభిత దివ్వ సౌగంధిక 

దివ్యరాణవాలసావకీ విరాజితంబిరిగు వాపీశతో నవా[నే ంబులచేత నమా 

వృతంబయ్ము నిరస్రాతిశయానందై క రనత్వంబునంటేని యవంర్వలగు 

నదులు గల్లి (పక్ళష్ట్యకీడోద్దేో వ్యిభాఇమానంలై *యందందు నిర్మిం 

బడిన దివ్య పువ్చసర్యంకంబుం చేత. కోభితంబయ్యు వివిధ కుసువు 

మరందాస్వాద మ్మే మధుకర నిరంతరోగ్గీయమాన  దివంగాంధర్న 

పూరిరంబయ్యా చందనాగరు కర్పూర దివ్య పుష్ప రసాపగాహిత మందా 

నిలసేవ్య మానంబగు వై కుంశప్తరేం బలరుట గోటిసూర్య నమ్మ్యపభంబగు 

తదంశః పురో వరంబుం (బకాళింపం దన్నధ్యంబునందు మాణిక్య నృ ంభో 

శోలిరేంబగు దివ్యమంటవంచు సనుద్ధీ స్వంజగుట వందు 

వారినూర్య నకాశమై పర(గి జభము 

వలరే సించోనవచున నవహ్ననదళ వి 
కోఫితంలియి. భాన్మరు సొబగు ననురి 
కమం మొప్పారు నిస్తుల కాంతి గరి 43 

ఆ పద్మ కర్టికయం దధివనియించు 

బాల్మేళ్ష్వరుండు ఇనార్జనుండు 

న 

1 మూ_నవాస్హ్ర 

2 మా-నవద్ర 8 మూ-యెంయెందు 



(ప్రథమాశ్వాసము 18 

(పభువు విశ్వమునకు, ఐరి దేవదేవుండు 

నారాయణు(డు శ్రీ నాయకుండు 

శ్రీ భూమి నీళావిశిస్టుండు దేవాధి 

పతి యవంకుండు తీర్పంకజాశ 

సాహ నద? నమాసక్తామలాద్య స 

హన చామర విజితైక మూర్తి 

ఆ వె భూర్యసంఖ్య నిత్య మక శేషాడి సం 

సీవితుండు భూత భావనుండు 

నంతతంబు నిట్టు నంగ్థితుండై దిన్న 

భోగ విభవ మహిమ టౌల్పు మీతీ శ 

శ _విమలాద్మనేక్ చామర ఇ 

నముచయ పరిగివీజితుండు సొఖ్యవరుం డు + 
ద్యము డగుట "వనధి నుత యొక 

నమయంబువ విష్ణు శౌరి జగదరిపాణున్ = 44 

వ వీక్షింప నమ్మవిత్ముండు రదీయ న్మేకారఫిందమ్మలకు బొనః పున్యా- 

నంద్ సంధాయకుండగురు? (విళష్షగోన్మీలిర పుండరీక ణద్భ? నయ - 

నుండును విమల నీలా నంకాకండును నక్యుజ్థుల పీత వసనుండును* 

నిచింత్యంబును దివ్యయిను వద్భుతయిను నిత్యంబును నగుయౌవన 

న్వ్యభావ లావణ్య న్వరూపామృత సాగరంబు గల్లు *మవాత్ముండును 

నత్యంత శ్సుకుమారేవ్యత్స స్విన్నవదాఎత;మాణ కినిటాఎ ఖంక్ దివ్యా 

1 మూ--సావస్త ౨ మూ-వీదితుండు 8 మూ-వనిధి 

+ మూ - మహాత్మ్యుండు మూ = సుకువూరితేష 

ర మూ - నిషాల 



ఠీ 

b 

7 
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లకావళి మి భాజితుండును నతివికచమాన రారుతర సారసాశుండను 

1న వి భమ _(గూరితా నంయతుండును (ఒకశీకాధరుండ ను బరికుగ్ధ 

స్మే రాననుండును మృదుల కపొలఫలకుండును నున్న ౮వాసికుండును 

నుద్యగ పీరాంస విరింబమాన కవ | తకుంతలాఒకావక విస్ఫురిత దర 

కంధరుండును (వియావతం సేందీవర కో తచూవమణ *గధాంకాబంధి 

నమర్డ [వశంసాజాను విలంలి చతుర్చావ) విరాజిరుండును నతిమృదుం 

ఎలి భాల ంక్ళకారుణ కరతం  దిప్యాంగుళియక డభావమానుండును 

నత్సంత కోమల దివ్య నఖ పందక్తికా వి భాజికానుర కాంగుక్చలంకృ 

కుండును రల్కాల నమున్మీలిత కమల నన్నిథభ పదయుగళుండును 

వధికళర కోటీర కోటి చూడావతంన గ్రైఎవేయ కక వోరి కేయూర క౬క 

థీవర్పకౌసుభ మౌక్తికదామోదరబంధన చామేకరాంబర కమేఖలా గుణ 

మ-ఇాతర మంజీర రింజకి సుఖిన్పర్శ దివ్యగంధ భూషా భఘూషితుండును 

(శీమద్వై ఆయంతీ వనమాలా వింనితుండుమ శంఖ్రనక గదా నందకి 

శార్దాది. దిన్యాయుధ సేవ్యమానుండును నిచ్భానూ[తొన క్లప్ప భువన 
గ 

అవన నంస్థితీ నంవోరక (శ్రీమంతుండగు వివ్వ క్షేను"నందును నమ 

పారత్ర్మ్యైళ్వార్యయి బేర్చీన న్వీఖావంణు వలన నిరస్త సమస్త సాంసారిక 

స్వఖావులు ఎ భగివత్పరిచరై్యైకటో గులును నిత్య్మనద్ధులును నగు వనంత 

వై నరేయాదులదేతి యథాభ క్తి యోగింబినంజేసి యణం సంపాతే పరాది 

కారయ ను. దివ్యాము కోమలాలోకనయి వేని. నిశ్వయిను నాప్యాయ 
వంబు. సేయచున్న మహానుభావుండును కింబదుల్మీలిత వదవాంణురువా 
వినిర్గతంబును చెవ్మిగాంభీర్యౌదార్య సొక మార్య సొందర్శాద్యవ వధిక గుణ 

గడాలంకృతంబును నరిరమ్య దివ్యభావ గర్భంబుమ నగుకిదివ్యలీలాలాపా 

మృళంటుచ నఖిల ఇవ వృదయంబులు పూర్ణంబులు గావింవుచున్న 

పనా - నలేదు క మూ- పేవాం 

మూ - న[కకుండల 4 మూ (శఖా 

మూ  కాహరి కి మూ - మేభాలి 

మూ - నందను రి మూ రివ్యలీలా 
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ఆవె 

తెగి 

భగవంతుండును భ కపరాయణుండును ఏగు నారాయణజుం గనవకార 

ఇండ దెవ్యఎలా విఘాతి తక్పరుం డగుట నమ్మవోనుభావుం గూర్చి నకం 

జీవ దయాపరి యగు వద్మాలయాడేవి యిట్లనియె 

కలయ నఖింలోకములకు సర్గస్థితి 

పృాతు లొనర్చు దీవ కతధృతీశ్వ 

రులును దావకాజ్ఞ రూఢి? వాలింప్పుదు 

రనవరతము భ క్రి నాదరింప 

కన నిభిం జీవకోటి ద్వికర్మో భరిష( 

ఐక్కతవఎన నుదృవ పాలనా వ్చ 

తిస్వతంయ్యతమా వీ దయాదృష్టి వరం 

(బావి గామించు నిరతంబు పంక జాత 

కారణము కొరకు శౌరీ 

యారయ నృష్టి _పళృతుల నంరింపుచు న 

త్కారుణ్యమున సలిపితివి 
వారికి విళ్లాన సిద్ధి వేరశాస్త్రంబుల్ 

నిగమోవనిషత్తులు నీ 

వగణిత మతి వత్సలతను వలరింపుట నీ 

ని గణించన జను €ుదురు 

ఇగరిన్ త్లోనం ఎ గుం జాంని వారల్ 

45 

46 

47 

41 

40 



చ స్థరమతి రామకృ్శన్ణ ముఖ దివ్య శరీరము దాల్చి నీవు రే 

న్నరులను (బోవ నిట్టుల *ననంత నుశీలతరా ఫ్రీ వర్ణి వి 

నృురజముగా నిరంతరము బొల్చి హితంబు నొనర్పు వాడ వు 

ర్కర చభకారివై భువవకల్పక మూ_ర్తివియె ముదంబునన్ 50 

ఎప్పడు జీవమోత హేతువు నగు నీవు 

వర్తిలంగ్ నెల్లి _పాణలకును 

ముక్తి కొఆకు నిట్టు మొనసి నంకోల్చించ( 

విడుదు వీవ ఇగతి గంకబజాశ లకీ 

ఆందలణ భవసాగరయినందు మునుంగుటయు గౌందఅం కొంచజగురారు 

ముర్త్ జీవు లగుటయు వీ మాయా వభావంబు నీకు (బసిర్ధంబిగుట నీకు 

నేవే రెచ్చటం గలరు నీవ సత్య నంకిల్పు(డవు సత్యకాను,డవు ననెడు 
(నరియరిడుచుండు నట్టగుటంవేసి నిగమయిల ీకనృతంబు గావింవ 

వలదు దేవ దేవా భవదనుగవాంబువలన సమగ్ర జీవ కోటులకు( బర 

మంబగు వదోయు గల్లు కొజకు నిన్నుం (వార్థింతెద మక్కాంక్షిరంబగు 
దాని మరువ వలయ మవార్మా నర్వశేషవగు నీ కీ భేద బుద్ధి యేల! 

సీ లోకంబు నందు, గొందజు బద్ధులును గొందటు నుక్తులును నగుట కేమి 
దాగి వివరింపందగు నిట్లు గావింవశ్ నర్మజనురికు ముక (పదుండవ్చ 

గమ్మని యివ్విధయున (బార్థింపుచునృ ట్టి రమాదేవి నవలోకించి వరాత్స 

రుండగు జగత్పతి భవనంబు నందు బ్ముతుల యెడ జనున కంటె జనని 

కధికంబగు. (పియంబు.. గలదని యక్యాదర కృషారసుండగుచు 
వామె కిట్టవియె కరి 

మూ-యనంకు ౧ మూ-నెనొెద్ప 8 మూ - కనృంలం 
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మ ఆరవిందానన జీవులండు దయ b కాకూఢిగా మన్ని నీ 

సరజిల్ వమ్నగుజించి పల్కితివి యుత్సాహంబుగా వీవు మా 

కరయంగా వదిలేదు మీ పలుకు నత్యంటోను నొక్క-ప్పుడే 

ని రహిం గల్లునె యిట్టే భేదము కడున్ వీక్షింప మాయందురిన్ 58 

వారి వారి కర్మవళత లేద పజ్ణ 

మాకు? దనరుచుండు మంజావాణీ 

దీవి మొదలుకొని నుతింతురుగా నీ గు 

ఇమ్సులు జీవ లెప్పు డమం మతిని 

ఇ ఆంరు జపద్వికర్మ పరిహార మొనర్ప(గ వాదు సేవ చెం 

దలంయంగ వారి కే నొన(గెదన్ ద్వరగా నెచ్చుతంబు సంశయం 

బువత(గా ధేరిందె ! కముదంచిళే రాఘ వకృష్ణ ముఖ్యా ము 

ర్తు విభవాప్తీకె ముదముతో( ఐలుమూజు యగయూ లందులన్ bE 

1 
ల్ 

యుగియుగంబున( ద్యోదీయేంటుంగు రూపంబులు ధరియించి శ్రీరిం 

గయి మొదలుగా గల్లు మేరంబుఎ యందును |గామ (గామంఎు 

నందును (పతి గృహంబునందును వే నాది వ్మిగహ రూపవంకుండనై ఎ 

యింవుదుందు నివ్విధయిన జగంబునందే సంస్థితుంనగుల కర్మఒళంబు 

నలన జనులు దుర్గతి! [బాపించి మత్చరందు జిందనేర రేమిసేయ/దిగు 

సకల పాణికోటుంకు సులఫంబగు మోశసాధనంవీవు దెలియ 3 తిచేన 

మాకధిక పీతిగాన నీ బుద్ధి సర్వలోకోవకారంబుకొబ కౌట దేవీ యపా 

యంబు. గందు-చాని వచియిరెవగల వినవలయు నీవును తూమీయు 

1మూ - సమంచితి 
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పోయు. చ్మక్రంబును కార్గంబిను నందకయిను గౌమోదకీయు. వాంచ 

అన్యం ఎను విషగక్చేనుండును ననంతుండును వై నతేయుండును గుమ దా 

దులును మ్య్యత్చియయిలుగాన మిరో లంద ఆంశోభాగయివ భూలోకం ఎనం 

దవరరింపణంను ము గె 2౦ లఎఎంయందు టొడమి నర్వాధికాయులగు నరు 

అకు నుంళంబిగు నన్ని ధానంువలన మోంషం బసంగుదురు ంవాన్యోపని 

వృ త్చోక్రయిను గువ్యాం “కంటె గుబ్మాతమంచును కోభేంయును రహ 

సతయ సంస్థితంబును బరమంయిను సగునట్ట న్యాసమూగేంబు సర్వ 

ఐంధ విమ క్రీకొఆరు సర్వజను౨ కువదేశ ౦ గావించి రోంత సకల వర్జ్ణాధి 

కారం ఎ కొఆకు ఏగమాసయయిం సర్మగహించి |దావితథా- చే (బబంధ 

బులు గవింపు(డు మహాగుణంఎబింగు నబ్బ్రివింధములచేత దుర్భతే 

భేదనంబు చేసి వావలవ స్వాాశితంబులును సాశ్వికంబులును గావించి 

వాని ళోధింపు (డని యిట్లు దేవం దాట్టావీంవ ళీ భూనీళాదులుచు ఐరివత్తు 

లగు ననంకాదులును వసుధయం దావిర్శవించి రని యిట్టనియె 56 

నకల దేళములందు. శౌరివాశ్యానుసా 

రమువల్లి జన్మించి రమ్మమతివి 

(బకటింవంగో నందఆకు నుతమము రవా 

న్యమునగు న్యాసయో గము ముదమున 

మవదేళమును బేసి యుర్వియందు మచోత్య్ము 

లై మోత్నగాయకు లియ్య నివ్వి 
ధమునే వీరలు (వతి ద్వాపరాంతమునందు? 

(అితిమహాయుగమున కఐవాల (పాజ్ 

చూ భూలోకంబున నందతరింప 

మూ వలన ౩ ము - నవత. 
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తేగి ముక్తి హేతువు కొజకు సముద్భవింపు 

చుందురు తేదుక్ర తన్న్యాన యోగమును ఆ 
నంబులు సక్కిద్భృహీత మ్మాతంబుననె ద 

వడ్చు వర్ మగతిం భక్తి జేర్చి యనమ ళ్? 

లేగి ఆది మొదలుకొని యూ లోకమందు న్యా 

యోగము (పకాశిశంబౌట యొచ్చు శౌరి 
ఎర్వ౬నుఎకు ముక్తియొసంగు దున్కి 

స్థింత భాగ తుంచేం శేషు రగుచు శకి 

క అని యివి. న వమృంం 

బున !కెవయోగు సూక్తి మౌంయింగౌణి నారా 

యణుం డాడిన వివి నరుడి 

ఇగియె ప్రియయు నంద్ (పజచినంచ ఉయముగాన్ ఖ్ 

క ఎం దెం దెట్టుల లోకము 

నందు. బొడమి నిత్య్మసూరుంగు వా రౌగి 3 

తందంబు సయ్పచుంయిరు 

చెండుడు తీరీలి. 8 స్థింరంమతులై 40 

ఆవె ముక్తి సాధనంటు ఇజ్యాయి =రమం ౨ 

పావనా?నయి వరమ ఖాగ 

వత చరి మీవు మతి విస్ఫ్రతము బేసి 

వలు నన్ను (గూర్చి భవ్యచరితే él 

1మూ కీని 
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అని నరుండు చారాయణునలన మనోయోగి మావోక్మ్యంబును సంవాద 

రూసంబును శీిమంతంబును వగు. భార్గవపురాజోర్ర్తరో ఖండంబు నందలి 
(వశమాధ్యాయం బాలకించి న్మముండ్రై పరమభాగివత రర్మ వివరింప 

మనుడు లేదీయ వచనంబు. వినియపు డా వోరాయణ మునీందుండు 
(కి నంకున్టనిభిలాంగుండగుచు.. వతనిం గూర్చి మృదుతరో క్షి 
నిట్రనియె 82 

ఆంత నాభూకరకాలంబునందు వాక 

యందు వైవన్యకాంతరోంబందు ద్నావ 

రాంతము మొదలుకొని దీప్తవలరి గరిమ 

నెనయ నా భగవత్సంచహేతు! లి_ను క్రి 

న్రియ మ భూమియు నిళశయు! 

టౌరి సేనేశ్యాద్యు లవని/ బొడమిరి మోత 

స్ఫురణశు సాధనములుగా? 

కిరుడించిన |దవిడదేశ మరియం రనేఘా 64 

శీర మహమంబు భక్తిము క్ [వదతీటు 

చివ్యనంద నగాగాధ భవ్యఖేయ 

వకివృతంటు నిరంతర పాభవరిటు 

కాంచియను వ్యణంబు (పభ్యాతః దనకు 05 

గురుతర భర్మద్మి తీత నికజరిత తీర్ధ కీసురక్ష ముఖ్య వి 
స్ఫురణము గల్లి యప్పశీనీ జోల్చీన బంగరుకోట మూ_ర్గా 
నరసి నువర్జవర్వతమః “వో స్తిగికీళని భ_క్తిగొల్య ని 
ర్రరం ఐఆతెంచి యాక్య్టతీ గ దార్కానెనో యవచౌప్పె నెప్పుడున్ 86 

గ ముూ-ఎంచు కీ మూ పుర 96 మూా=-సురా 4 మూవాన 



(వథమాశ్వానము 3 

పరివృత నీలనీరద విభాసిత తగ్యము లుర్డి సీల్ణి వి 

స్ఫురిత శిరోగ్భవోగ్ర పరిళోభిత కుంభ పయోజ లోచనో 

త్కారముగ న్వస్థకేతన వితానము వట్టిన దామరా$యై 

యరయ ప్పరీ గృహేందిర లనంతపదస్థితి మించె నెంచ(గాన్ 87 

కొంచేవ (పాకార నంయుతంబును సకలనంఎదానిషేపంబును సమంత 

కన్సమావృత | ప్రకాళ్యమాన చేరునంకాశ్ (ప్రాసాద నికతంబుమ నగు 
వృురంబునందలి. 'వ౮ా స్రీగిరీళనకు( బురోభాగంబునందు గనక కమరి 

సంకీర్ణ మత్తవధుకర నికర ర్ఫుంకరిశాలంకరేణంబును విమలజురి 

శిగలత్సరమాన త ర్రీర నంచరిత నకం జంతు సంశావ దురంత నందీ 

పిల కాష్యకయ నిరారరింబుమ. వగు నక్కమలాకరంలునందు 

బాలార్క ఎభా భాస ఎావంబగు హేమనలిసంబు వందు: (అ్రవేక్ంచి 

యకవి.దవయన పచారవింద మరంద ని షేవణంలువలచ సద్యః (వి 

మాన నిఖిలావయచ్చండును భగవ తియుండును మహత్తర పాంచ 

ఇన్యాంకుండును నగు వుహోనుభావుండు జేగంబగు ద్యాపరాంతేంబు నం లీ 

(శ్రవణ నత తియుతా క్షయ మానంబునందు నకిలదేహ్ ము క్మోర్థంగా 

నముచ్భవింప చివ్వులు దేవ దుందుళులు మొఆయింపుదు మవాసీ యం 

వగు పువ్పవర్షంబు గురియించి రమ్మ హాత్ముండు | పాదుర్శవించు ఇమ 

యయినంద యప్పరనృంఘాతంబు నటింలె నంకదేవుంతును బర్వేళ్య 
గుండును వరరుండును నభింగూతకారయ షృండరీకనిశాం నయ 

నుండును శంఖచ్యకగదా ధరుండుము నీలకీమూల్ సంకాళా ము 

శనుండును కోలసూర్య నమ్మ పభా భాన మానుండును దొవ్యప్టీతాంంం 

ధరుండును వనమాలా ని౫ఇితుండును హారశేయూర కోటీర 6052 ౯|1ద 

శోధితుండును మహసీయకాంచికా దామ నూపుర |పకాశితుండును గిరు 

1 

3 

మూ = చాస్త _ 8 ము -ర్వుంకార 

మూ చలోత్సవ 4 మూల - దేవా 
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భార్గవ పురాజవం 

డాధిరూఢుఇడును [శీమ్మదమామజీ నహితుండును ఇగద్విభుండును ధవళ 
దామర పీత ధవళాతవ్యర పరిశోభితుండునునను నద్యుతుండు దయార్హ 

వృాదయుండయి సారంబగు నర స్తీరయిన కరుగుదెంచి 88 

ఆకయ గ నబ్బాలునిః గొని 

శిర మాథాణయు జేసి (శీహరీ నిగమా 

రర చీ నిక్భ్రాసంబుల( 

ఐరికింప(గ వరోవి మేదపారగు. వే సెన్ 60 

ఆవ నకోయోగి యని య వాయోంబు బేసి 

(వభువులోకాధినాథుండు బాహువులను 

నృర్శ గావించఎ ళన వియళాము కొనగా 

నంఠనంబున నబ్బాలు నత్యజు 70 

స్థరమకీ వాల్సేల్యరబునః 

గరో మా సీరి సావితంయిగా(దోగు చేనులో 

లదుదాక నౌన6గి యాతని 

నరసి సుతుని వగిది. (బోదె నరీమోదముగాచ్ 7 

ఆక(తు _పవర్ధమాను,డయి యేంచిళభకి నివాళ్యనెంచి నం 
ఒతముగ వారి పాదనరసీరువనీ మను దండవత్సంబా 

మ తను(రునై యధోక్షజురి మాధవు లోకవిభున్ వహాత్ము నం 
మతి రదియించె సత వరికోధిత సత్య న్పదూర్తి వై ఇరిన్ Ta 



(వథమాశ్వానము 

శేగి 

తెగ 

అత(డు సంస్తుతి జేయ వపుడు గం పీతు(కై 

దేవశేశ్వరు(ఃడు సుధీమకుండు 

వరదుండు నిర్మలస్వాంతుండు యో గ్యమృ 

తపదంమి నకంబు బ్యుపభావ 

మభిగమ్మ మవికోయోేంబగు న్యానయె గంబు 

మునివర్యుః గాసార భూతయోగిః 

గూరిచి కరుజగై కొని యపచేశింప 

దన్మ్నవామవా(డు తక్పాద నశిన 

ములకు( (ఐతమిల్లి సంతోవమున వినీత 
వంకుడయు( బ్రనవ్న తద్వదన నీర 
నంభవ న్యాగముంగొని సహృదయాప్తి 
హార్షితుండు గా. దనర్చి యత్మంత మతిని 

మునిపతి కృత కృత్యుని(గాం 

దనుం దెలియితుం బరుని దేవు దామరస దళా 

తుని. గూర్చి కృఠాంజలియై 

యనియిన్ న్మాసార్థ కాంశేరా!యహరుండై. 

అనఘ నీవు వచించిన వ్యానయోగ 

మునకు గువ్యాంబు( దాత్చర్య మనుట యెర్జి 

దావినంతయ నతివినృశముగ మాకు 

రూఢిగా. బల్క వలయు? గారుణ్యజలిధి 

అనుడు భగవంతుం డిట్లనియె, 

1 ము -తాయ 

88 

79 

74 

776 

76 



a+ 

ఆలన్యాసను ద్వివిధముగా 

ఐలుకంబడు మానేనేముగ 'వాచకొముగ మి 

క్కిలి వాక్కున( ఐల్క-ంకిడి 

వెలనిన ఏడి వాచకమని విషరింపంబడున్ 

లలి రాకారోర్బారమె 

యల పఠమనదం వొనంగు నవఘా చ్విధయై 

యలకు మనోసిష్టగ మి 

కిలి ని మావశము జగతి గీర్తిత మగుటన్ 

ఆనె అందు నాద్యోమైన న్యాన మి ధరియింపై 

మనమ రెండవడిగ్ నలరు నాత్మ 

మైన దారిదాల్చు ముయ। దత్పంఠాంగ 

మలు నరింతు నేను "లలిత వరిని 

భార్గవ వుండడం 

77 

79 

అఆనుకూర్మి సంకోల్పంబును( (బాకికూల్య వినర్ణనంబును రక్షింప 

మనియెదు విశ్వానంబును కీగోన్సృత్వ పరణయి + గార్పణ్యయును నను 

ఎవి యన్న క్రమంలు వేంన పంచాంగంబుఎ ఈ మవోత్మా గు వ్రతమంబగు 

వాశ్మన్యానేంచు శీ ళషత్వంబని వల్కంబడు భోగ్యభోగులు శేష శేషలని 

వబియింపవగ్గట పూర్వుంబునం దభయుండును నిర్గేషండును నగుతామ 

లుండును గౌన్తుభన్వరూపుందును భూనణ వియుండును నగు జీవాత్మం 

గూర్చి యెనగు కోతయిన జీవుండు. శేషళూతుండ్రును సను శేషయమట' 

(బిసి ద్ధంచియ్యె - జీవాత్మయగు మదీయే పక్షంఎినందలి కౌస్తుభంబే యె 

మూ చాచకమగు వము నలిఈ 

అ మూ గోపకవ ఉమూ శేష 



(పథమాశ్వానము a5 

నశెడు నన నంటు ది త్ర్యవేదుంగు నుల వెం వార్మన్యానేంబని పల్మం 

ఐడియె (పధానం గూర్చి బుద్ధి తల్పం గదారూపం ఎగంజేసి నాకు 

ధరియింపనగుట భూత పఖ్ళ తీండియాదియు “ంభిరూపంయిగా ధరియింప్త 

చుందు నుత్తమంటును ద్విధంబును నగు నహంశతారోంయి వార్ణ రూపంబునం 

జేసి భరియింపుడు మన స్త త్వం బేను చక రూపయినంజేసికీ దాలుతుం బి3 
యగు నియం దియందులు బాణ రూసం ఏంం జేన్ ధరియింవనగుట విద్యా 

మయంబగు. జ్ఞానం బెద్ది యది ఇడ్గరూవంబుదే వాకొఆకు ధరియింపంబడు 
నవిద్యామయంబిగు జ్ఞానం బెద్ది యదివర్మరూపందిన భరియింపంబడు 

ద ఇయాంతీ న్వరూపంబు వలన వంచభూరం ఎలు ధృతయిఎయ్యె "ట్లు 

(పధానంబును బుద్ధియ నభిలాత్మాకం గు భు తాదియి నింద్రియాదియేగు 

నహంకారంబును మనయిను. సకలేం డియంులును . విద్యావిద్యలును 
భూమి మొదలగు భూలాదియ ననునవి మదీయహ సకముయిలియందలి 

విజ్ఞానధ్యానంబునంకేని నవ్న్యాసయిగా నాత్మీయ న్యాసంబని న్యానయోగ 

విశారదులు వల్కుదు రివ్విధయిన స్వాత్మను వా యరంయివందలి కౌస్తుభ 
రూవంలుచేత నన్న్యసించి వకఃస్థానందనుధారనం ఐహర్నిశంలు 

(గోలుచు వాయధ రూపకయిలగు త_త్ర్యంయిలదేత బర వశుండయ్యు 

మత్కరారవింద మాధుర్య మకరందంబు మిక్కిలిసేవింవ ఐహిర్నివయ 

వై ముఖ్యంబగు నాత్మద్భాసంబుగా( దలంవ( దగు నని యిట్రనియె 

లేగీ ఈ నమ_గ్రయి లెన్సగా నెజి(గ౧ నీవు 

నర్వనర్వేశ్యరుండవై నంతతంప్పు 
నుఖిము వగ్షింపు నాయందు! బాడ్కి-( వేసి 

యలరుదు సమాధిం [గీడింపు మనమచరిత el 

1మూ వ్యన 8 మూ దాలుతే 
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శ్ర ఆగి ప్పి కేరుణ దుక 

త్రివ వాడుగ్రారిః మూగి వెట్టి దీవిధి నేం 

డిన విఖి౨చ్నెలమ ఎం 
డదుతాందధ( యాకే సల్ప మళులిం ఛ_కీన్ 82 

తేగి అందు వందు చేలనులై నవారి 

కధికము ఎ న్బానేరూగ ఎత్యాదరంయి 

చెస్ యిఎదేళో మిచ్చి గుస్థికిని నీవు 

కలయ కల _ములకు వాశదు(డ వగుమి BB 

వ ట్టు గాగీర్యడు గాళ్టుపించి దేవతాధ్యకుండగు వుంది టొతుండు లక్ష్మీ 

సహిరుందిగురు నిత ముక్వలగు ననంతాదులిళో(గూడి | క్రమ్మణ నిజనివా 

నం రకం ఒనయి నేట్టు నమ్మవోత్కుండు. ననుట యోగి శేన్టుండగు 

₹ అంతు నే-0౪౦ ఐగు సంతుష్టి నొంది కేక యాకా పరుం డ్రయ్యె నని 

మదోయ గి మావీత్నళ్థంబును (శ్రీమంతంును. నగు భాగ్గవషురాణ 

ఖండం ఐ-దిలి యి త్రేరే అండంబునేందు సంవాదంయి(గావించి భక్షపరాయ 

ఇంత్రగు దారాయణుండు. నేరుం గూర్చి ద్విరీయాధ్యాయంమి(జేప్పి 

వెండియు నిష్టనియె 
84 

సీ ఆం 1సుపుబ్బంంలగు వనాకివృతమయ్య( 

పణం ౨ (పాకారభూవిరంది. 

కసా వికాందు నీర సీశ్రతయుతంటి 

యం క్రామడీ బ్యావీరంబు 

1 మాంసప్వులంగు. 2 మాం మృక 
తి మూ_సై 



(వథమాశ్వానము 

తేగీ 

నర్యదేవంఠికు మోక్షదమునొ మల్పివు 

రంబునం దము నీరరువా కుముద 

ములును బెంగల్న్వలు ఎలి నుల్చేం౦బులు 

నెనసి దివ్వయిగా నెసంగు నొక్కి 

నరసి తలమున రాఖహాంన న్వనంచు 
గజింగ సురరా॥ నీం పాశ మగును 

ఉభము గామింది నిస్తుల స్ఫూర్తి నలరు 

గివ్య నీలోత్సలంయి సంభావ్య మగుట 

అందు 

కౌమోదకి మహాంశుడు 

తామరసాశాం మి పంకజ (1 ధ్యాన సుధా 

ఢీ మహిత వివర్ధితుండు !మ 

హో మహుడు వసించి నిస్తులానందుండై. 

చితి రృత్వ జ్ఞానాధికు( 

డతడు పవ్మికాళాయుజము నగు మాసమునం 
దతి కుభమగు దిచమున నం 

చిత్ మకి ఇన్మించె విమలచిత్రాంయణా(డై 

ఆయ్యవసరంబున 

a7 

85 

da 

aT 

88 



28 
ఖాగ్గవ సెరాణము 

చ అనుపమ కొటిసూర్య తచికాభుడు పంక ఇనాఖు డా(ా 
"వను( డటిలేఠ్రురుండు ౨ధవంద్యు డనేకి సుమాన్రచారుతా 
ప్తి విగయరూప్తం డచ్యుతు(డు దెవ(డు శౌరి చతుర్చుకాండు 2క 
్వైనయూడు గోమంావయవభానితు డవ్యయం డ్యపమేయుండున్. 80 

సి ౩రగకుచు(తు శంఖ చక రా వద్మ 

వి కాంమానుండు విశ్యమయు(డు 

సుతుమిందు స్యుధుం నుజనస్తుతు,డు పుండ్ల 
కిక దికాక్షుః డసోక గుణు(డు 

గారాయణుండు సునాసుండు మ్మిదుమా 

ఛరుడు సుదేంతాఢ్యు డరిజయుండు 
సుక్నీక్మోకుం డ యుండు సులలాటవంతుండు 

బువిభూచ బాండు వి వతయళుండు 

ఆ సుగుణ వశి నుగంధ చులుక కంధరుడు సు 
నవం డమరకుతు,డు వాసుదేవ్పుః 
డమృం దాయకుడు సదానందరూపు,డు 
దివ్య గంధలి పదేవం, డనంగ 

91 

శే పువ్చమాలా విరాజితేండును దివ్యపీఠాంబరధరుండుము నగు వ్యాకీధరుండు 
తగగైనని యగు ఎమ్మ తో (గూడి నిత్యము క్ర వరివృతుం డగుచు నర్స్తీరం 
బున కీరుదెంచి యుత్తముండును నీలోత్పలాంతరన్థుండును నగు నయ్యర్భ 
కుం గై కొ)ోహోషణం ఎంబేయటకై | పియమగురి కమ లావా న్రకమంయినం 

1 చు _నను త మవూ._కా 
3 మూ - (కోకు క మూ = బోషణంబగు 
ఫ్ మౌ కమం 



(వథమాశ్వానము br: 

దొనంగిన నాలేమ  ఇవంబుగా నణ్బాంకుంగొని హర్ష మానినయై 

న్పృ*4యంపుచు బతని కమృళం చొనంగిన నమ్మ వోత్ముంటు తర్ శ్షణంబఐ 

వర్ణ మానుండగుద దల్సమయంబునం దాశౌరి యమ్మనీం్యదునకు 

భూకాభిధానుండని (పవరమికి నరహనృం ఎను నవి నరం వను ఇరమం 
ఎను న్యాసాఖ్యయిను నగుటూగంయి యోగి ర్యుండును థక్తుండును నగు 

నమ్మ వోళ్మున గుపనే,ంు గావింప మున్నిక్యేండగు వాతండు న్యానయోగ 

రహస్యం పెతేంగి యకాండును నక్యయుండును నగు వాం గూర్చి 

సంబంధ శాన ఛేదంయిగువాని వళ్ళ (జేసిన భగవంకుండు సంబంధంబు 

లగు జ్ఞానభేదయిలయందు భర్త భారం యంది !సంబంధయి 

(షం ఐని లోకంబునందు( బధ్మయిడు కఠం ఎని మునీందా దాని వచి 

యింతు విను మని యిట్రనియ 99 

తేగి ధా|కి రామావతారంఖు( దాల్చు నాదు 

చరిత మధి కంబుగా౪గ నాశ్చర్మ మగుట 

నిదియ విజ్ణాన సిద్ధికై యిన (గుచుండు( 

బూర్యకాలంబు నందు విస్ఫూర్తి మించి 90 

క మనసువలన నీ చరితం 

బుమ దళకంధర పదార్థముగం దెలియ సీ 

తను జీవునిగాం పరమా 

త్మ నయిన నను రాముగాయ( దలపంగ వలయున్ 04 

సీ ఉరుదీ_పియగు మదయోధ్య వైకుంరంమి 

ఏదగం (అ్రైపంచము దందకావనంబు 

నందు! (నివిష్టుండనై వరమాత్మనొ 
నాకు లీలార్థమై నలవ్సగాంచ 



30 

చేగీ 

భార్గవ సరాజము 

నీలా నదృవమగాం శెన్నోందు వార్మోను 
రసాని మసిస్తురా రావణుండు 

నుగ రూపయైన (నకృతిరేత మత్సమీ 
ఎయు వల్లలగొచి “గ్రీకు మను అదికే! 

బేరి యుద్కావ నంజైగాః యగు వనవం 

నందు వరికిత్లి దా విశయాల్మ కోక 

మాంగమేం విజరాజంmు ననుభవింగె 

మరాం గుఆధుర్చ గుధిచర్స మౌనివర 05 

తేగి అప్పు దా సీత యౌవవయిందు నారు 
వ్మిగవినుఢధవం బెబ్టి విసృృతముగ 

నలుపుచు వసించునేట్టు వీ ఎలఘువమకివి 

భడక్రిరంబ్సిగా ధ్యానపరు(డ వేగుయి 08 

నతీతయిన్ ము౦వర్యు యివ్విధముగా సంబంధ విజ్ఞాన మళ 
చిత భ_క్తిన్వృదయంబునం దరని విచ్చిన్న్నైళ భకైమ సం 

తతివై నాదు గుజానుభూతియు!ను మత్స్రఖ్వాతియౌ లీరియున్ 

ఇతురత్వంబున వౌనివర్యులశు నిష్టవ్ బోధ గావింపుమీ 87 

ఉ_త్తమయిను రూపానుభవంఎును మత్స్యరూ పానుభవంబును వన్మద్షుణాను 

భవయిను జరమంఐగు విభూత్యనుళవంబును మునులంగూర్చి నిరంత 

రంబు స్థిరంబగు సమాధింజేన్ యుద్భోధకంబు గోవింపుము నంసారసార 

మగ్నులగు శరీరులకు మర్కరుజంబేసి యవయంలు తరం ఐధికింబుగా 

1 మూ 'ను'లేదు 



(వథమాళ్యానము Bt 

లోధింప నీ వనువ ర్తింపుము దివ్యంయం ౨ మడీయిశ్నే[తంబలం గూర్చి 

యథాసుఖయుగా సంచరింప్పము. భ్వప్పంణ న్పర్శంలువఎన భూమి 

యందు నంచరణం బౌవర్పుచు దాని: ఐన్నిఆగా సలుప్రమ మునీర్మదా 

భవచ్చరీర స్పర్శ మారుతంబుచేం నందం మల్తత్రాంభిము ఖులగుచు 

నిన్నాశయించెద రనియెడు ఎెతిద్వచనం ఎవిని యప్పు డమ్ములీర్య దుండు 

వినయావనతుండై జనార్దనుం (ఐజీప త్తి(జేసి యతనిచేర మిక్కిలి యను 

జ్ఞాతుం డగుచు నవేవరతయి యాతంగూర్చి చనియెనని మహాయోగి 

మాహాత్మ్యంబుమ శీ9మంతయిచు నగు భార్గవపురాణంబునందలి యు త్రర 

ఖండంబుచందు సంబాదేంబు (జేసి ఛక్షపరాయణుండగు నారాయణుండు 

నరునకు దృ డీయాధ్యాయు (ఇప్పి యిట్లనియె 08 

అట భర్మావరజావృరంబు మణిహర్మ్యానేక నంకీర్ణమై 

పటిమన్ నింగికి ఖండమై యెన(గు రేవయల్చి విత్యోత్సవో 

త్కృ-టమై యొవ్వ్న మయూరి పట్టణము విఖ్యాతయయిగా సర్వ ది 

.క్షటముల్ స్వాత్మరుచిచ్చటం ఐరవ(గాం గన్పట్టు లోకంబునన్ 09 

ఆందు 100 

అముము కోలవాంచ (కం 

చ మద్మభమరావ్నతంబు చంచత్కుళ మ 

ధ్యమము అత్నావాదగంజ్ఞిమ. 

కమలాకర మొప్పు విమల కమల కముమై 101 

అందు. జొచ్చి నందఠాంశు( డా యాశ్నయు 

ఇమున కుథము గాంచు కతభిషమున 

డభదినంలు వందు శుథలగ్న మున( బుఫై 

దివ్యతనుండు నిత్యభవ్యధను(డు 108 



లేడ భార్గవ పురాణము 

చ  అనుుమము ర్తి సర్వమున కాన్చదు(డా వారిగేవుం డ్యాశికా 

వ్ (ఆ దియాన కీంయసు వార్జికుమా౦కి తోడ నయ్యెడన్ 

అనమరి ఎంబలాసిల ఇ నం ౨ వలెన్ రొడ్షగట్లి రర్చణం 

బున ఎంనిం గనుంగౌని నకు కల మోద వరితో చితు(డై 108 

తేగీ సంకవాంండు పరిషూగ్ధ ఖావ్పు(ది గుచు 

బాలు ఎంలు(డైన యవ్నాలు వందు! 

గమంరోః గూడి వాసార క రుఖవృష్టై 

గురెయం గావించ( గుం విసురజ మతిని 104 

వ నదృస్వాంంయినం దతినివేతో మిక్కిలి వృద్ధి బొందోయిడిన రీరయిగల్లి 

యౌవన ఏ ఎచందు నతని వార్షంబుశ నాళలింగనంల జేసీ మవాంతులలోన 

మహంతుండం గమ్ముని ఇమ్యిధందక వన్వర్థ వామకుండగు వమ్ము వీత్కునకు 

్రకాంతుంతును బురుషోత ముండును నగు నభృగవంకుండు నహన్నా 

మయి గావింది న్మాసడౌ గం బుపదేశించి మునీం దా తత్త కయము 

రచించద వినువుని వెండియు నిట్లనియె 105 

తేగీ గరిమా విరు నచిత్తు ఏ రుడు గాగ 

మూగ విధముం తగ్షంయి! చౌరయే చిత్తు 

విర్చికారంబు శాంతేంగు నిర్మదియి 

విను నిరోంయినంటుగా నరయవరియు 106 

౪ కవ జ్రావాగందమయం 

దును కాశ్యతమును నాయి సొరి నేవ్యయమున్ 

దనేకొోజకు దా వెలుంగును 
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1 మూ బలెన్ 
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లేగి 

తేగీ 

ఆకూఢిగా నవా మర్థంఎ చిర్లేం 

మను భ్లారు దాసకముగ( (ని కుంది 

నగుచు లిన్చళ జేసి యనుదినంఒ ను (కి 

క్షేరంఎ గూర్చి వసించు నెన్మి 

దగు సుణంబులు గల్గి యరయ నబంత్యంణు 

దిల్బ మవ్యక్త మనియు వచింప 

నలరు చిదూ9ఎం ఐహంకారమును ఎంటీ 

మాం "ల్ విన్న్మయములు!ను నైదు 

నించికియం ఎలు వదునొకొం డెస(గు ఎడ్జి 

త్వ మవ్యక్త తర్త్వ మీ త క్త్యమణను 
నెలమి నిర్వవినాల్లగా నాసగుచుండు 

మహిళగుజధుర్య పభచర్య మౌనివర్య 

అవియే తై9గుజ్బ విషయమై యలరి జడపూ 

నగు నద్మిదూన మని యరయంగ నగుట 

నిందు సర్వేస్వరుండనై యే ననాత 

నుండనగు నీ2ఇరు;డనుగా నొప్పుచుందు 

Bg 

108 
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సరం వ్యాప్తంఎను నవబోధయిను నచులింబిను వానందయిను నగు 

వాకారంబయతో( గూడికొన్న  యనంతుండును నగుణుండును సాక్షియు 

శాస్తయు సర్వంయినకు ధారకుండును స్యాధ్రీవ సర్వవ్యాపారుండును 

గ్రభూనీళాధినాయకుందును వశుండును నిర్యలావజ్మ సౌందర్య సం 

యుక్త వథ వ్మిగవంండును నే నగుట నేతత్సదార్థ (శితయం ఎనండు 

ద్విపదార్థాత్మకింబగు ఇగత్తు మచ్చరీరం వినియు నీక్యరుండనగు నేను 

వా నులేదు 



a4 

aA 

భార్గవ పురాజము 

౪రీరియ యరయేయడు మునీంద్రా యు తమంబగు తత్సంబంధ 

క్లావం ఎ దెలియును వకలఃనులు రీవి తెతింగి పర మగతిం (వాపింపం 

గోలకోని యివ్విధంబున సరంబిగు రహస్యార్థం బమ్మవిర్ముని కొఆ 

కుచ్చరింబ జవార్టనుండ్రు నిఖిల కరీరుల కీ విజ్ఞానంటు బోధింపుచు సంతో 

తం భూనందారోంది. గావింపుమని యాళ్ళాపించి ంమ్మితోం గూడ నతని 

హృదయ కమల కోర్టికా ముధ్యంబునందు. (బవెకించినంత 110 

కిస్తరణింపం గాసారి భూత మహవ్చామ 

కంగు మువీర్యమిలు అంరువోత్స 

వనునులి( గై కొని యనుదినంఒును బృఢిమ 

చిరుగుచు గలిగిన దీర్థమ ంను 

విరి పద్ధములు€ వేసి చరమరా![ తుంయోందు 

ఢా కీధర సహల( దనరుచుంచు 

రిల బమ్మిరగంణీయు చిందిరేగ్యరుగుణి 

ములు గొనియాడుదు రెలమి వార 

అంబు జాతకుని దాన్న *భోగైక భోగ్యు 

లగుచు సత్సంగకాంతులై యల ఘుమకివి 
న్యాన యె గానుధావు కలుద్భాను లొక్క 

రొకరు (వత్మేక నరణుర్చె సుకరుంగుతు 11! 

నిశ్శముక్తురకు కమత్సుభో గ్యంబగు థ్రీవరు పదద్యయంు నందలి 

థావవ గల్లి విని వృక్తాన్న పానాదులగుచు తు్సృట్ 7మంబులు వర్ణించి 
పుష్టళరీరులై తుష్టహృదయుల గుద పహ్మితీకృత భూః నులగుచు నిత్యంబు 

1 ము రీక కను స్పరణింవ తమా జేయ 

4 మూ - ఛోగక ర్ మూ - లుబ్ఫాను a చమూ - మాత్యు 
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రైతా 

రేలు గృహం లు గల్గి తుల్గీతోన్ట సుఖ దుఃఖలై “రీరాదుంండదు నిర్మో 

హయ గల్లి కగవళ్పాదానక్తలె భోగాసక్త ఇవంయి వలవ ఖీతులై భవ 

శ్రియ వాంధవులుగాన పరమానంద సంభృతురై యంద తొక్క తలం 

బునం !రేకీళృతులై భూనం[2)కులయు, దూరయివలన దండ వ్యేర్పుణా 

మంబులు చేసి తద్దరకివాతిళయాహాద *పులకీకృత మ్నిగవాలును ఐర 

స్పరాలింగనకి రులను నానంద్యానవిలోచనులును మాశిమారికిం బెద్ద 

దడ వనిమిషదృష్టిం ీీఐలఎ పౌన పున్యంబగు నంజలియం దాస క్తి గల్లి 

వినయాీనం మ స్తకులగుచు వారు ధన్మోస్మియని పల్ము-చు. నమీపంచు 

నందు( గూర్చున్న వారై కియతిభ క్షి వినయాన్నితులుగా నన్యోన్య పృచ్చం 

జేయచు రవస్మంబును శేష శేషిత్య లతణంబును భగవత్పరత_ర్హ్యంబును 

నగు న్యాసయోగంయి వరొన్సరంబు వలన వినుచున్న వారై యనంతరి ంఐ 

112 

సంకరం ఐన్యోన్య సత్సంగ వకమువ 

నిల( విరమానంద వృ తి(శెంది 

మాది మాటికి వేలు మవనీయ విస్పూ రి 

దిరుగుచు నొక్కె_డ దివ్యమెన 
సిరిమించు వామన షేతంబునకు "యదృ 

చృంతేసి వారలు సని రయమున( 

దళ్ళుర [పాంత్మంబు దడయక( బాపించు 

యోగిశ్యరులయం దనూనవృ క్రి 

య తా [55 = 

మూ - దేశిళ్ళతులై 
మూ _ నాత్మి3యా ల మూ - పులశే 

మా = గఆిపి ర్ ము -_ కృత 

మూ - మరి 7 మ - తధృగ 
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తేగి నలరి దూగీఃరేశరుం డచ్యుతుండు 

సదధిపతి సక్షలాత్ము( డుత్సాహమూ్రి 

వారికరుఆ నెళీగియు నవాంరి నెజు(గం 

గోర్కెంగలవాండగుయ వేడ్మ-గాని మవీర్యద 

ఆతేగీ అంతటను జంచలా*ను లలమికౌపి భ 

యంకిరయిగ్ నిస్తణ్యదమై మవాత్త 

గాంచు తకింగాని జరివాన గదిలు కొన(గం 

జేసె నక్కామలామం డశ్నీల గుణు(డు 

క పకటతమోవృష్టికి నో 
రరకో పగరము(కొచ్చి విష్హుళక్షి వృాదయుఃడ్ణై 

యొక పున్మాఖాగె గేవళి 

వేకళంకి నరోనునీరదు డథివసియింెన్ 

తేగీ ఆంతట ననంత సంన్మర జాగున క్తు( 

డైన భూత మవోయోగె యరుగు(దెంతె 

నకలునష్టిరి సాగేవాశికిని నిఖిల 

యోగి వినుతుండు నిస్తులానూన గుణండు 

మ సనయుండౌ మవాదావ్వాయం డదట దేశయిచ్ విచారించి స్మ 

లని గూఢంగు దానింగ్న్నాని ఐపార్భా'గంబునం దున్న నా 

ఆవి వర్షాధిక పీడితుం | వియముదేతన్ శాంతి బొందింబ యి 

చృదు ధామం ఎ సరోమునీక్వారు(డు విచ్చన్నాఘనంశానుండ్రై 

118 

114 

iis 

116 
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1 మేరా - గము 
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వ నకల జీనదయాపరుండుగాన( గాసారయోగి ధామం కౌనంగి వవ్పు డా 

మహాయోగి యచ్చట వృష్టినీరంయినం దడిసి!నవాండగుచు హారిపదాంభోరు 
హధ్యాన సంలగ్న హ్నదయులై. నంకచి. గీకందగు నా స్థరంయినం 
దధివసించిన యమ్మన్మిశేష్టుంం గూర్చి యాగేవాళి కేగుదెంచి తడవ 

లటోకనంబి సేసి నివర్రితుండగుచుంచోవుచున్న మహచాఖ్యుంగాంచి వేచి 

వారు గృకాంఒలులై. ఎలాత్కారం*ఎగా( గరంబురింగ్రై కొని గేవాకింజేర్చి 

(వమోదయిన వచమ్మువ్వు రేకావాస మ్మాత్రయగు నాగేహళి యందు ఐర 

దూఖా సహిష్టుపులగుచు వార కలం దత్యంతంచబుగా సయచికావ్ధుతులుగా 

ని*రభ్యాసులును నిశ్చలులును నివృందులును విపలతర విఖ్యాతి పరులును 
నచ్యుకధ్యాన సుధాపానులును నుచిర్భృతులుంగా నూరకువ్న యెద విశ్వే 

క్యరుండగు దేవుండు గేవశింజేరి తతక్షమా చరిశేచ్చంజేని తన్మధ్యయి 

నం దతివవృర్ధుండయ్యె నని యిట్లనియె 118 

తేగి ఆరయ సమ్మర్దమ ను(డై నట్టి పంక 

జాతుదేత మునులు దారు యం[ తమనను 

దగిలికొం యున్న చెఆకులి దంట్రరీకి 

నుండీ రచ్యుత సంస్కృతి నూని మదిని 118 

ఈ ఆయెడ వార అద్భుతయు నొందును సర్చట(ర్లేకకారణుం 

డై యలరారు క్నాతునుని యమ్మురవై రిని నాత్మ దృన్షిచే 

వాయక చూచి చూడకయె థాసిలుచుండిరి నిర్యభ_క్తిసం 
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చిత మొగి యోగముకొఆుకు( జీనిరంత 

ఇగతి విశాల మనోవార 

మగు మూడు గువాలను జేరి యశిశయముగ( బెం 

పగుం దమ్మి గద్దియం గొని 
యొగి( జేలా!చమలు వరకుకోత్తరు లగుచున్ 

ఆననమువేందు( (బాబ్ముఖు లగుచు మవురు 

భ్షీరోడం (వాజాయామ పరత నొంది 

పూని యష్టాశరీ మం్యతమునను రేచ 

కంబు పూరక కుంఖోముల్ గరేపి రంశ 

మంద మధ్య కీమాధః| కము మహిమవలన 

సారమగు కుంభళోద్భవ మారుతమున( 

గలయ వృదయాంబుజం బుమ్మధిముగ, జేసి 

యచ్యుతధ్యాన వరు లౌచు నకుల మతివి 

భాగ్గవవురాజము 
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(ప్రథమాశ్వాసము 

తేగి 

రైనా 

తేగీ 

విదితేంబగు తత్పద్మము 

మది(గల విజ్ణాన మనెడు మారా ండునిచే( 

టౌదిలి వికసింప జేయుచు 

ముదయున వర్తిలిరి యోగపూరిత మతులై 

త్త భర్మ పభ పణం తత్పయోజ 

కర్టికోపంతలయున( గరోము చంచ 

లోద్భువ ద్యుతి వామఖాగోడ్టైల స్థి 

తిం గొను సిరి. గూడికొని యన్న దేవదేవ 

కరుణార్కు సమశేశా' దామరపాతు భూ 

నీలా సమాయక్తు నిర్మలాత్ము 

దేవతేకు గిరీట దివ్యహిరణజ్మయా 

కృతి లీఠవానసు( గృష్ణరూపు 

భూరిచందవదామ భూవితు( గేయూరో 

కంకశాంగద నమా! కలితు కంఖ 

చక్ర నందక ఖేట కార్గేషుపాళాష్ట 

వావూర్జితాంగు శభ వచాయి 

దాం సూర్మోజ్ఞల తష నిభ మూక 

హార విద్యోతమాన విస్తారవక్షు 

వ ఆసురనీలముఖ మశిఖి వికీర్ణ 

మేఖలా స్ఫూర్తి శటిభాగు మిహిర వాసు 
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రేగి 

సామజ రాట్కక నన్నిభోడు యిగప 
1 వాదర్శదారుతరాక్సతి న్వ 

బామయుగ్ము నరుణ నరసీజాందిత పాద 

యుగుం [గపోలద్యయయుతు ననంతు 

నంతత (ఖూద్విక సౌందర్య జిత సూన 
బాణకార్ము కు దర్మ క్పతతీలోల 

కుండల కర్ణయగ్ము నదవలోకనో 

లోల సుశీల వినీల షభ 

కార విస్తారికాళ్ణాకు రై వవక్షు( 

జారు దంతస్సుర డ్విదుమోగు లోహి 

రాధఈ సువాసికు మహాత్ము వచ్యురుని( [ఐ 

కాళ కరఎ౦దు ముఖ పద్ము( గరుజసద్ము 149 

ఇట్లా పరికుద్ధంబిగు స్మితంయి  గర్గి నీరేq్మధ  కృపావలోకనంబునం 
జెన్నాందు రృషీకేన ధ్యానించి (పత్యగాత్ము నద్దేవు వత్నంబునందలి 

కీయళ్మంత (వకాళక కౌణుభ  స్వరూపిగా(ేసీ, తదురఃస్థలావంచ 

పయాధి నంప్లతులుగా మనేయి నన్న్యనించి యాది దంపతుంగు లక్ష్మీ 
వోవూయేణుల చరణంబులను కమరింబిలయందు నుధురంబగు మరంద 

రేస సుధా పారం ఐనయేంబు( (గోలుచు! ఐరవశంగతు లగుచు నష్ర్ర 

స్వరూవంబులగు తృత్త్యంబులచేత ('ఖాసితంబులిగు | తత్కర్ సంక 

అంచుంయేండదు నంస్థీకంబగు మశరందావంద రనం బాస్వారనంబు(జేసీ 

నిర్భరావందులై యివ్విధంబిన నమాధియిక్ష లగుచు నుళమంబగు నేత 

ద్యోగంబుధేరియించి బావ్యా పసంచంు మటుచి చిరకాలంబు నమా స్థితులై. 

యుండు నప్పు డేను భ క్త విశ్లేషంబు నహింపనివాడ నగుచు మద్భక్తులు 

మూ నాదర్మ్శ్మ తి మూ యగు కహోంద్యయుయనంతు 
మూ యరత్యంఠ కర్వాత'' క వర్ణమవ్నడి 4 మూ లేదు 



4 

మక్చిియులుగాన నాాశితుుసువారి నమిపసంయనం దధివసింప నొక్క 

సమయంబున 

మే (కతు విధ్వంసి నురేర్యద మఖ వృతడై కంజాత సంభాతు డా 

_తురౌ నా సనకాది మౌనివరు లర్థిం గొల్వ నేతెంచె ఇం 

చిత ఎభ్లాన విశారీదుండగుచు విచ్చిన్నాయి(డై. రవ మా 

శకి నా యాగముం గుజింఎ యతులాశీణ (పభావాధ్బు, ర 

అప ఈపు నేను లేని యీ యమము గాంచి 

మునుల బృచ్చ జేయ కవఘు డల(డు 

తడయ శకేయగుదెంచె( దఠత్సవూఖ్యారు(డె 

మర్సమీపముశకు మహితమతిని 

వ ఆంత 

క నను(గూర్చి మొక్కి థిస్ 

వినయాన్వితు( డగుచు స్తుతుల బేర్కొాని కమలా 

ననుండు వచోవిర్వరు( డి 

టనియెం గేల్కోడ్చి విముంీమగు మృదుభజిశిన్ 
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మనుడు వచియించినాడి శత్చాదం యిన 

150 

158 

[51 

1మూ మునులు సృచృశేయ 2ము వఏమంగు 



4౦ 

మా 

తేగ్ 

భార్గవపురాజము 

ఇం దనుత్తమముగా నెస(గు యోగముదాళ్ళి 

మద్భకులగు వీరు మహిత? ష్ట 
వసియింప్తుదురు నాదు [పాజభూతులగుట 

నిర్చటనే వసియించు వాడ 

ధారుణి యోగ విద్యానుకాంకుల కవ 
ళ్యక మగు వీరి దర్శనము వచ్చి 

వట్టి నీ వరయచొ నరయంగ నాచేత 

నల్పం దగినవాని సారనథవ 166 

యా షఆంబునే వసియింకు నౌ తణార్థ 

మవని వాభ_క్త నంగమం ఐభింపావ 
వారము కై వ్య సాధనం బను(డు _ఐహ్మ 

నచ్చు( గూర్చి వచిందె విన్నాణియగుచు 

యోగసిద్ధు అగుచు నొప్పు నీ భక్తులు 

చూడ! రెట్టు లయిన ఇడి ( వేసి 

వన్ను వీరలును ననంతే తీ పురుషో శ 

మా యటన్న/ బల్కు దలఘుమతిని 1567 

మనంయువ యోగంటు ధేరియించి (విహ్మానందం బనుభవింప్పుచు( (పంచం 

బకికేమియ రూడి. గరివారేల కవలోకనం బేమి పని యనిన 

అరుర్ముఖుండు మవానుభావా నిశ్చలంబగు వీరి యోగంబు పరీశ్నేస విధో 

పాయయుిలచేళ భగ్న ంబు(జేసెద( (ఐన న్నుండ్ర వగుచు నాజ్ఞి యేనంగుము 

దీనంజేసి వీర మావోత్మ్యంబు |పకటంబుగా( జీయండుాక యనుతు 

తద్ధర్గ అంబు నందు అవృమవ్షుండ నగుచు వే నానకిచ్చిన నిట్టు మదనుజ్ఞా 

1 మూ రెట్టనయిన 



(వథమాశ్వానము 

Cd 

వేగి 

తేగీ 

40 

తుండ గుచు! జతురాస్ముండగు. పరమేష్ట్  యప్సరోగణంబుం రావించి 
మదనుం గూర్చి యిట్టనియె 

అఆప్సరసంఎ(గూడి యజ్ఞాన్రై వీవు ప 

యత్నం గొని తీవ మరిగి వీరి 
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బారి కన్నులు దెరోపింప బంములేక 

మగుడి ధారకడకు( బోయి మధురపణితి 

నంతయు నేజుంగం వేసిన నాశం గధిశ 

రోష మానరు(డె యంక రూఢిగా చచి 

వ్యా ఘసింవ పముఖిముం వా స్త “రభ 

మును నృబియించి భువి రాలు భూరికరళ 

నహి వర్షం గావించె నత్వరముగ 

నింపుగా దనకౌశంం బేర్పడంగ 

ధరో నవ్వర్షంఖు భయం 

కర మగుబయు దానిచేత: గడు[ క మకడుచున్ 

ద్వరితములై మృగములు ని 
రృరముగ నన్నియును గుహం. |బాపింి నొగిన్ 

శే5్రీ 
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50 భాగ్గవపురాణము 

ఆ గుహలియందు శరీరోభూతులును యె గన్గులును నగు మునీశ్యరుల నా 

మృగంబులు దారుఖయిలగు పాదవిక్షేపంిలచేశ మర్షనయి గావించె 

వాని యందుం గొన్ని శరభయిలు తుధా నంపరివీడితంబులగు దంత 

నంఘట్ట్ పీడినంబులచేత వాయోగివర్యుల భత్నించేం. గత్కుకి బంస్థితు 

లయ్యు వారందంఖ ధ్యానేసుధా వరిపూరితులై దానిచేత, బోపంప(బడిన 

బారేగుచు సుఖంబుగా నుండి రజీర్ణాహార దోషంబుదేత కరభంబులు 

మిక్కిలి పీడింవేంబిడిన వగుచు( గృశీ భూతంబులును నిరుర్భ్యానంబులును 

నగుతుం (వాణాంతికము నొందిన వయ్యె నిట్లు హతంబులగు మృగంబులను 

బిశ్చలులగు నమ్మునులను నవలోకించి విరించి విస్మితుండ్తే వారల! 

(బళంనచేసీ దివ్యలేజోమయంటుంగు వారల కౌయంబుల నిరీశ్షంది. దేవ 

మహర్షులతో. గూడ( (బదశీణ నమస్కారంయులు గావించి యా యోగ 

(వభావం బెజింగి. మాటిమాటికి. (ఐోంసించి యను త్రమంబుమ 

యోగడార్థ్యంమిను నగు( ద్యత్పఖావం బివ్విధంబువ నరసిన బా(డయ్యా, 

ఉనుదెంచి నాకు [మొక్కి బారలకగు యీగలతృణయి (పేస్ నా 

కొఆ కయ్మోగం వానంగుమని (పారించిన వేను శేషళేషత్వ లక్షణంబును 

లోశంబుచందు జ్ఞానులు యోగుల కఠ్యంత రహాన్యయిను నగు యోగం 

బతవికొజ క'నంగిన పిదప దేవతాసనందావ మమార్షులతో( గూడ నంతు 

మం డగుతు నావనుమకింగై కొని పరమంచగు నిజధామంయి( (ఐవేశించె 

వంత 102 

ఆరుదార బచఖరిఢీయగు 

తలి నా మువురై స యోగి ధన్ఫులు దామ 

ర్కరమరి నాగష్ట గడపి ‘ 

న్ఫురిణకునై మతృమీఎకుం జేరి రౌగిన్ 188 

b మూ వానుంయందు 



(పథమాశ్వానమా 

వెగీ 

నను గూర్చి (మొక్కి స్తుతులను 

గౌనియాడి (పియంు వలవ గుజనిధులగు న 

మ్ముని వరులు నాదు పంపునః 

అనిరి సువ్వజ్యమగు నెమిశవనీ స్థలిశిన్ 

ఆందు వసియించు హరిదేవు నద్టు వాభు 

బభు ననంతుని( గగ్గొసీ వందనములు! 

గరపి యందున్న మునుల కందణికి బ్యాన 

యోగ మువదేశ మిర్చి రనూన మతిని 

ఆనంతరం 

పొగడొందు హరిమ్మేతం 

ఐగు సాల గాహమునకు నరిగి హరి ఐభేద్ 

జగతీజజిరి మే మీ 

ఇగోరీగి ధన్యుల మటళామే సీలుపుదురు నకిశ్ 

ఆ మునివర్యు లంతట రేయ్ఎక(టోయి య మోధ్యంతే) వీ 

శ 

Hi 

1b 

168 

167 

ద్యామ 1యంద క్లే "నిర్ణయ మహాత్కు రఘాక్రము లోకపాలు స 

తామ నుఠాంఘి వద్మయుగు( దామరసాశతనిం గూర్చి [మొక్కి లో( 

(బ్రేమము మీఆ భక్షి గురిపింపుచు స్తోత మొనర్చి రర్భికోద్ 

మూయ 8 ము నిర్ణయము 

168 
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తేగీ 

భాగ్గవ పురాణము 

పొరి నంబంధ జ్ఞానము 

వరము విమంంబు భ_రధార్మాభ్మిము ను 

స్థీరమకి నందు వసించిన 
పురుషుల కొనిరి నయమువ మునివకు లనేఘా 169 

ఉర్వి జరకాలమున సరోయాకటమున 
నుండు వచియగు నొక్క మ్మిపుండు. దమ్ము 

గూర్చి యాచింవ వానికి. గోరినట్టు 

అచంధనము లిచ్చి రదట నావానమొంచి 170 

దర్మిదుండగు నళవి కశేక పదారంబు లొన -గ్ యనంకరంబి యయ్యోగి 

వరులు మధుర కేతెంచి హరియ !,బభుండును విభిల గుణగణాలంక 

రివ్దుండుగు  భారికృవ్ణుంగూర్చి _పణిపత్తి! వేసి సంస్తుకించి యంత 

మాయాపురాధిస్టతులగుచు దేవుండగు నమ్మధుసూదను యరావిధిగం 

బూజించి పిమ్మట వారజాసింమే భజగళయనుం భబియించి యేందువసి యిం 

దివ నరులకు వ్యాన యోగం బుపదేశించి యవంతి కరిగి యవవీవాథుం గని 

భక్షిమన మిక్కిలి పూజించి ద్వారవతియం దధివసించిన దేవుండగు 

యాదవేందు సపర్మగావించి యవల నంద్మ్యవజమురందున్న  గోవజన 

నఖుండగు వారీంగూర్చి (మామిల్లి యట బృందావనంబు! జేరి వేందనంద 

నుండగు నచ్ముతు నభ్యర్చించి కాశాయ వాచంబున క్రేతెంచి యందు భి 

మందారుండగు గోవిందు నానందయిగా నభివందనం బొనర్చి గోవర్ధన 

మహీధర కిఖరంబు నందలి గొవవేవుం గూర్చి నమస్కరించి పిదప భవ 

భృం నందలి భన తుసేవ యతిశయంలు గావించి తదనంచరి యి 

[171 

మూ తరు 



(పథమాశ్వానము 6 

తేగి భవ్యతీరమగు గోమంత పర్వతమున 

జెల(గు శౌరిని నంస్తుకి( జేసీ యవల 

యత్న మువలనే+ జని హరివ్వారమునను 

ఐర(గు జగదీశ్ నపర్య(జేసి 178 

క కరము _పయాగ రనర్నిన 

హరిమాధపు చేవదేవు నమరస్తుతు ను 

త్యరముగ( బూజించి యచట 

సరసశ వర్తిలిరి కొంతనమయము ఖభడక్తిన్ 179 

సీ. ఆటంగ్యబకూగకుం బోయి యందు! దవరు గదా 

ధరు సన్నుకించి యుదార మతిని 

గంగా సమ్మాద సంగహామున వర్ధిల్లు 
విష్ణుని మొక యలిజ్ఞాంగుచు 

ఉరకాం మవ్పటం జెన్నొంది యందున్న 

బారేల హరిథ ర్తి పరుల( జేసి 

గురుతరంబగు( జితకూటంబువకు( జని 

యచ్చటి రాఘవు నధిక భక్తి 

తీ గీ వఏనుకి(గావించి నిస్తుల విమల హృదయ 

ంగుచు రమ్మనందచి గామమందు( గల్లు 

రాళన జ్ఞాని దేవేశ! (బణకి/ జేసి 

యచ్చ్యుతారాధనానక్షులగుచు నంత 17 

చ కలయంగ నర్వపావవము గాంచు _పభానయువందు జేరి యం 

దులందగు విశ్యరూపి పరితోషయితామరకోది. సేవయనన్ 

నలిపి యనంతరంబున వచతణకీలురు మాని పాలు ర 

వల? జని రాక్మశౌరిని నవ 3 యొనర్పుచు కక్రియక్రుల్లై 175 
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శేగీ 
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ఘనశ( జెన్నొందు కీYకూర్మ మున 1దనర్చు 

కూర్ముడూపిని సేవించి. కోర్కె నెట్టు 
తిదనుసారిగ ధ్యాకి నుత్రమము గాంచి 

యంపెసంగెడు నీల్యాడి కేగుదెంచి 176 

దూరంబుగం దచ్చిఖిరం 

బారూఢిగ6 గాంచి వార లరిళ కిని బ 

ల్మారుః చ్రాఆమిల్గుచును గం 

లీరత దత్ క్నేతనునుః [బికేశించి యటన్ 177 

9౭ దలీల శ్యామ తనుండును( కిభీతకౌశేయ బాససుండును( గిరీ వార కే 

యూర కుండలాంగద ధారియ గ్రై9వేయ కాంచికా కటక కంఠణాది విభూ 

విగుండును పుండరీక విశాల నయనుండును లీనాయశ భుజాయుగకండును 

వియాధరుండ ను కౌన్తభమతే | భాజమానుండును (శ వత్సళ్ళరే లవణం 
డును బంభ్యద నుభ్యదా సమాయుక్తుండును సర్వేశ్వరుండును బవాణ 

పురుషోత్త ముండును ఏశఇరుండును శీసంభృతాళేష పతిత పావన [వతుం 

డను రమానాథుండు నగు ఇగన్నాథు నవలోకీంచి విధ్యు రోంబుగా( p= 

మిల్లి *వేదాంకావహంబులగు _స్రవంయించేత, గౌనియాడి తదీయ సేవా 

నక్త మనన్కుంగుచు వా యె గి వర్యులు కొన్నిదినయి ఎందు కీవసియించి 

పురుషుల కనుతమంబును శ్రీమంతంబును నై నయష్టాశరం మిపదేశించి 

యఖభికోండితయింగు నేకీవ్షంబు వొసంగిరని మహాయోగి మా హోత్మషంబును 

నేంవాదరూపంకు |గ్రీమంతయిను. నగు. భార్గవపురాణంబునందలి 

వ జయ 

మాద 4 

పిత కౌసే యావాఖఘుండును 8 వేనా నేర్భా 

"మూ వేచాయా కము షసియుంచన 
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యత్న రభింగంబునందలి పంచమాధ్యాయంబు భ క్రపరాయణుండగు 

వారాయణుండు నరునకుం బెప్పీన వెండ్రియ నళం డవ్వలి కథ్శాశమం 

బెట్టనిన నతని కతండు వివరించిన విధంబు సూ తుండు కౌనకాదుల కిట్లనియె 

178 

లభికానూన దయాపయోధి వకుళాలంకార యోగీ దవా 

జలజ కోర నివాన వాన వగిరీళస్తోత ప్రాత క్రియె 

ఇ దివ్యాం ఘి పయోజి యె ఇయిత థాస్వతృద్మహాకాండ క 

ల్ప లస క్ప్రభవ భావ భావళవ రూపారూప నామ] కియా 79 

శరచర కిరి హరి వటు భృగు 
వర రఘువర రామ బుద్ధ చాఖీశగర భా 

స్వరరూప రూపవిజిత 

స్మర న్మరణామృత పధాను సంధాయి హరీ 18) 

మాలిని శరజభప నుతాంగా సత్యరూపానుిిషంగా 

గద 

వర విభన నివేశా వాగిన్నాదిస్థ వేశా 

సురోనగర వివోరా సూరిలోక[వచారా 

విరచిత గుణ జాలా వేణుగోపాల బాలా 181 

కై గశ్రీమ్యదాజగోపాం కృష్ణ కరుణా Ld Dag పాండిశత్మ 

ధుర్మానవరతావనీ మండలాఖండ సామా, ఇ్మధౌరేయ న సమర్థకాళ్ళతో 

వటవా ధణంధణారావ వివరీత పళన్మకియా. ఢిలికాధీ దుందుభి ధ్వాన 

కోలాహల మనూర్మద్ధ్యజాంక కనకదండికృతే హీర కయీకృతే సండీపితి 

(కాప కీర్తి పాథవ కోసల వంశపయః। పారావార రాకాసుధాకర సీతాం 

లా 

1మా జరిజా ౨ మూ షాంగా $మూ ఇకి 

4ము+ వీషణా 5 మూ మధ్వజా 



భాగ్గవపురాణము 

బరొనాయక పక రమణ భూపాలప్కుక లమష్మణాంబా గర్భవక్తి ముక్తా 

ఫలి రాఘవ భూనాయకాఖిధాన సొందర్యబిక సుమసాయక ఐహరీ పామ 
నాయక పణీశంబైన (శీ మవోఖార్గవ పురాజంబునందు బదరికాశళమ 

మందు నారాయణం గూర్చి నరుండు (పళ్న(జేయఓటయం ఐరమపద 

వరదంబును వాసుదేవ _పభావంబును లచే పశ్నంజేసి నారాయతానుమలి 

వలన సేవేశారు లంశరూపంలు. బొడమ నుడ్మోగింపుటయు( గాసార 

భూత మవాదాహ్యయ సంఆననంబును రక్పనన్నుండగువు భగ వంతుండు 

శదుపదేశికుండగుటయు.  బాసుదేవుండు మహాయోగుల( గూర్చి విఖిల 

(ప్రాణులకు న్యానయోగం బుపదేళంబు గానింపుమని యనుటయ. ద్యశ్చ 

సాదంబున బార లటు వలెనే సీయుటయు( దదనమకింబ్లేసి వారు తీర్ణాట 

నంచు సల్పుటయు వర్షాగమనంబున నొక్కిదో వారు మువ్వురుం గూడు 

టయు వారిధ క్రీ దెలియి కొలకు భగవంతు. డచ్చట |ఐత్యతంబగుటయు 

నమ్మవోబువులు వారింగూరిచి మాన సహ్తాఇ గావించుతయు( దదాళ్జిం 

గొని వారు నారాయణ్మాకమంబున కేతెచుటయు( దత్త పో మావోత్మ్మం 

లును (బహ్మ వై ఘాతుకంబును నరోభూత మహదావ్వాయులు నకల 

పుజ్మకే క్రీముల సేవించి నీలాదలంబునందలి ఇగన్నా శని నభివ ర్థించు 

టయు నను నెళ్చభావంచి గల (ప్రథమాశ్వాసము సంపూర్ణము 



తేగీ 
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ద్వితీయాశ్వానము 

శ్రీ వనికా భూ!నీళా 

భావాఖండానువక్త వాగినగిరి వా 

సా వానవ వందిత కొ 

రి వైరవశీల సురపురీ గోపాలా 1 

ఆని సశలగుజ నికర | పజ్ఞాధురంధురుండగు నరుండు వివిధ విలుధోకీప 

లాలన పరాయణుండగు నారాయణం గూర్చి (పంమిల్లి మహాత్మా మహా 

భాగులగు యోగులు నిభిలపుడ్మక్నే తంబులు నంచరింప్తచు వీలాచలంబు 

నందలి సుభద్రా _పాఇనాధుండగు ఆగన్నాథుం బూజించి యవల సెటుీీసని 
రని యడిగిన నతం డీట్టనియె 2 

శరిని నంతటం దన్మహాషే[ తముఖ్య 

మయి యతిశయయు గాంచు సింహోచలంబు 

జేరి యందున్న నరసీంవసారసాశు 

ముజ్యమూర్తి జనార్దను( బూజచేసి 8 

ఘనమతు లవ్వల( దులసీ 

పచమునోవ ర్తిలివ గతిని వవజాత్సుని దే 

కివనుతుని భక్త పరాయణు 

వినుకించిరి యాత్మభక్తి విస్తృతి గా(గన్ 4 

మూ భూమీ 2 మూ ధోనలా $ మూ నొరని నడిగిన 
మూ నర్తిలి 6 మూ వనతిని 
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లేగ అంక! గృతశాచముననుండు హరుని ఐరుని 

వృజినవారు( బూజగావించి పిదప నధిక 

ప్రణ్యముం విరమమగు సోతభూధర యి? 
జేరి రారూఢఖభకీ నంస్పారు లగుచు ల్ 

కాసారభూత మహదాహ్యయులు సింపహాదలాది క్ష్మేతముల నేవించుట 

చ 

రేగి, 

మునివరు లాస్థలంబున సమన్నతి(గల్లా నృసింవారూపి దే 

వునిఅరమాత్ము నచ్యుతు( (ఐళున్ మధుసూదను(రద్గుజార్మ కం 

బునగు సుధోరనంమి/ నిరిపూరికభ కిని (గోలుచు౯ ముదం 

బున ఐఅమిల్లి నిష్టంగొవి పుజ్యతరోక్తి నుకించి రర్థితోన్ 6 

హర్ష నిర్భర మానను లగుచుణొన్ని 
దినము లందుండి యచట వర్తిలిన నరుల 
కాాశీత్మపియండగు శ్రీననందు భక్షి 
దృఠముగా( వాదు కొల్సిరి దివ్యమతిని 7 

ఆనంతరం. యయ్యోగివర్యులు గోష్టి దివాంతరంబునందలి గులూపార 

మాహ్మ త్మ్యకే తయినందు (_బత్యషంబుగా స్మరణంబువలన మిక్కిలి 

ముకి నోసంగు దేవుండును వారాయణుండును నగు వారింగూరిచి (పణ 

మిల్లీ స్తుతియింపుచు! దగ్గుణంబు లభివర్థింపుచు మహాయోగంబు ధరియిం 

పుచుం జిరకాల సమాహితులై యందున్న వరుల కనవరతం ఐపవర్గ 

మార్గంబు దర్శింపం బేయచున్న ౦ఠ గ్రకాకుశాధీభండును నార్యధనాయ 

కుండును నగు నచ్యుతుం గూర్చి దండంబు! బెట్టికొనియాడి యవల ధర్మ 

పురింజేరి యందలి యోగానంద వృసింవూం గూర్చి మొక్కి స్తుతియించి 

యేధివిక్టు పదంటు నందలి విభుండును వణాండును లశ్మీనారాయజుండగు( 

గృష్దుంగూర్చి నమస్కరించి యభీవాదించి భక్షినలన( బూజగావించి 

పిదప నవహోబఐలంబిన కేతెంచి హిరణ్యాసుర మర్గనుండగు. ఇనార్జను 
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కాసారభూత మహదాహ్వ్యయులు 'వేంకటాచలంబున కరుదెంచుట 

సీ 

త్త్రేగి 
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సేవించి [యంతటి? వాండురంగంబునందున్న విరంస్వామి నపర్మ 

గావించి తదనంగరంబున గ్రీవేంశటాచలంచు ( జేర వేతెంచి 

సొవర్ణమయ సముజ్ఞ్య లము విచ్నిత్రాతి 

చారోకూఓ స్పృక క్నారసరము 

వావామృగా+కీర్ణ ననరాజి విరాజీ 

తంబి సావ్ష సహ్మన ధవ్యరీర్ణ 

పరివేవితంబయ్యు! ఐరికింప నూరుయో 

జనముల ! నిడుపు యోజనములై దు 

వెడలుప Np భావింప మరల Hd 

లాఘ హరయి నావ్లాదకర ము 

భుక్తి ముక్తి (వేదంు సంపూర్ణ ఫలము 

* సర్వ కీర్ణాధిపకియగు స్వామి పువ్చ- 
రిణి గలిగి శేషరూవమై గణాతి కెక్కి 

తనరు (శ్రీవేంకటాచలం బనుదినంబు 

ఏలసిక ఫణోవళోథా 

కలనము భక్తాయవారము గా(దగు శేషా 

చలము నిఖింర్షి సేవిత 

మ9ఘు శభంలై న దాం నరసిరి భ_క్రిన్ 

వనశాతునరు వికుంర పు 

ర నివానం బెట్టు పీకి రంజియి నట్టం 

8 

1మా యట 2ిమాకుట తీ మూ విప్పుడు 

4 మూ సర్యకీర్ణాధిద యగు u సామి పుష్య 



eo 

తేగి 

1 రనరెడు నాగిరి. ఐలుమరు 

వినుతింపుడు (మొక్కి, రర్భి విధ్యుక్తముగొన్ 

అవవి శేపాదలావరోవాణ ముర ఆక 

కదావన వరులు శంకించి దాని మూల 

మునేంగలుగు భద్రి రీర్ధంబినను వసించి 

రధికో నిష్టను శిరకాల మమం మతిని 

మానులు మహాత్ములు యోగల 

బున గై కొని యోగ విళములయి నమాధిన్ 

వనవాశుచి యనుభవ మె 

వున జేయుచు నుండి రార్మ పూరిత తుస్టిన్ 

దేవకోధ్యతుందు దేవదేవు(డు కీని 

వానుండు దా మునినడుల (మోరి 

నస్తడు వర్తిలి శోమలావయవోజ్జ లుం 

డు గమిందు లోళేవండు గుణ మూర్తి 

న్ముషనన్నుయ కోటి సూర్య పతీశానం 

కిడాద్యంత రోహితు( డనంతు(డు వారి 
దీరకాయం డీంయ్యర సీలనిభళ్యాము( 

డజ్జభవ భవార్చికార్యఘ తేలు(డు 

భార్గవ వురాణము 

12 

మూ, దనౌకోడు ౨ మూ కామన రీ మూ డార్యంత 



ద్వితీయాశ్వానము et 

లేగి 

తేగి 

దైత్య నంవోరి కోటికందర్ప సుంద 
రుండు ఖానురీ పీతాంబరుండు మేఖ 

లాగుణ విరాజికుండు భోగి భోగళయు(డు 

శంఖచక్ర ధగుండు విగ పభుండు 14 

అవాండు కటిహన్తనంయుతుం డగుచు నిదియ 

పరమ 'పరమం దర్శింప (ఐలు కీలు 

దమ్మి గలవాండు తుంబకాడదామ హోర 

కటక కింకిణ భూషా (ఒకా +కుండు 16 

కేయూరాంగద కోబీర కోటి మణ్మీపథా (్రాజమాన. దిగంతరుండును 

విస్ఫురత ది త్పఖా మండల కుండల యుగళ మండితుండును దివ్యచందన 

లిపాంగుండుకు వైజయంతీ విరాశితుండ ను రోండు సన్ని భమ్మేం 

ముఖరమరి శోలభితుండును మీనూంఛన కార్ముకీరువర్ [భూ యుగ్మ 
[వకాశితుండును గరుణావలోకనాలోం పుండరీరాయేతేషయండును. ది 
కుసుమీసుషమా నిరవకాశ వభచాసికుండును ఇంతుంది ల విద్యోతమాన 

కపోలథాగ భాసితుండును బింబ పవాశ సంకా సుందరాధర యుగాంచి 

తుండును మల్లికా కోర హీరి నన్నిభదంఠ వం_్త సముద్దీపితుండురుం 
గర్జావతంన మకుట దకానంనక్ళ రుండలుండును డివొ రపు we 

విలనన్నిటం నంఘటకుండును మజీగై 9 వేయకాను-౦ధ ఎంధుర్ రోం 

కంధరుండును లశ్వీీనికేతన విపు ఎవక్షన్ధృ దాం సూర్యాళ వౌద్తుధు దును 

విస్తీర్ణాంబుండును వావానుదాబాండును నాభిసంస్థిత్ వంకరు ఇందు ఎ 

మూ ఎదని 2 మూ ధామవో 

మూ రోబూన 4 మూసు(మ 

మూ నామ 
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ఆప 
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రంభాంచితో రుయుగణుండును సుజాము ద్విక!రాంచితుండును సర్వాధి 

కారియ సులభ శరణ్యాం[ఘియగాంచితుండును విహంగరాజ నతవిష్షేవ 

విచలిత కాంచనాయిరేండును కతేష్యత సంకాశ చామర నమీర చల 

దాళష్మల కమలవీరుండును ననంతో వివ్యక్సేనాది నిత్మము_క్ష సమావృ 
తుండును బవ్మార్ముదాడిడేవరర్షి పరిసేవితుండును న ర్వేశ్వరుండును ఇజనార్చ 

నుండుము బగత్పీతయు నగు (పకి (పాదుర్భవింం మునివృదయ కము 

దృళ్యమానుం డగుచు నదృబ్బండ్రైవ నప ణా మహాయోగులు మీలికాతుల 
గుచు నాదేవేశు నవలోకించి మాటిమాటికిం (విజమిల్లుచు నిగమగోచరంబు 

లును ఐహూస్తోతంయిలును వగు [పనింధంచుంచేత ( గోనియాడిన bn 

వాసుండు సణ్యషవ్చూస్టుం డగుచు న్వహ్ స్తంబున మిక్కిలివిస్ఫృశియింపుచు 

చయకేతనగు పూర్ణావలోకనంబుల నీమ్మునుంం గను(గొని యిట్లనియె 

కాసారభూత మహదాహ్వయులకు వేంకటాచలాధిశ్వరుండు 

చసన్నుండగుటి 

భక్తులార యోగివరులు మత్చి)యులు మీ 

రలు మదీయ మూర్తు లెలమి మీదు 

వెంటనంటి నేను వేడ్కు వచ్చెద బాటే 

గోవు (గేపు గూర్చి పోవు కరటి 17 

సకల జీవరాసులకు ముక్తి కొకు మ 

ల్కా.౦కేతంమి నమృళ కారి సుఖము 

వాదు తత్త్వము నగు న్మాసయోగం బవ 

దేశమిళ్చి పరము దెలుప! రొగిని 18 

ఇది మొదలుకొని ఆగయురి 

పదయడి మిమ్మాశయించు వారికి మోక్షం 

1 మూ రాంచి క మూ నమ్ములిం 8 మూ రానుల 



చింతియాశ్యాస ము 

రా 

ఆవ 

తేగీ 

బు దోనరు గోరు లొసంగెడ 

ఇదమున సంగయములేక్ మావివరులారా 

ఆ దేరదేవేళు ఉచ్చుతు డిట్టు నా 

ల్లావ్ంచి వేంకటాచలము? జం 

నంత నా యోగివాయకులు ముప్పురు ఛకి, 

కీర్ణంబునందు వర్రిల్లి యచటి 

వారికి నందు వఖ్యాగితులగు వార 
లకు ముముశ్లు రహన్న మరలువేంబు 

నధికతరంఎగు న్యాసయె గం బంత 
యు విశేషమగ నిర్చి యొప్పు చున్కి 

నప్పు డొక్క భూసురాగేసరుండు తో 

ర్మమ నెజుంగు కోర్కి( దనర వచ్చి 

బారిపొదిమురికు( |(బణమిల్తి భక్తి దీ 

ద్యాశితు(డయి (_ప్రవిమలాళ్ళు( డగుచు 

కఎయంగ్ జీవి పరమా 

త్మల సంబంధంపుం దెలివి (దంచు నతని మి 

క్కిలి గారవించి మౌనీం 

(దులు నుడివిరి నయకరో్తి తోషిత మమిలై 

ఆతుఎ మైనట్టి సంబంధమైన ఖం 

రూడిగా చేహ దేహి స్వరూప! మం! 

(2) 

20 

1 మూ కనుగు 
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దెలియ దేవోశ్మ దానికి ేవామయ్యే 

రెహి వరి యచ్యుతుండయ్యె ద్విజవరేణ్య 22 

*రీరి 4 రీరంబుల భణనేంబు మోషపాధనం బగుట నేరద్విళ్ళా నంబి దెలిసి 

విధ్యు క్రంబుగా !నిరంతరంబు భాగపకార్చనంబు గావింన ద్వి£జోత్తమా 

కాక్యరి యగు ముక్త, (బావింప( గలవని యిట్టు వల్కిన వతం డేను రిక్రుం 

డను భాగవరార్చనంబు( జేయ! జాం (ద్రవ్య నంగవాజంబునం 

దళక్తుండు నని వలుకుచు భక్తి శద్ధాన్వితు (డగుచు వెండియి( దేత్సాద 

శేవనంబుం జేసివ నప్పుడు నర్వక్షాంగు యోగు లతని యాశయం బెటింగి 

నావాయణు.. కరుజచేతను నషయంబగు పాతం విచ్చి ధనప్మాత 
నంరకణకొజకు సుదర్శవంబను చక్రం బౌనంగి యట దాని వంక్పారం 

పర్వంబుగా  ధర్మసిబ్ధికొఆ కగవశీది  గంపత్సారన్వతాత్మతుండగు 
పుతు నతని కీద్చిన యోగిక్యరుంవలన నిట్లలీష్ట "బు గాంచి భూనురుండు 

భూమియందలి శ్రీరంగాడి సర్వత్షేతయిలయేందు నిరంతరం బెందెందు 

హరి యర్చగల దందందు మవిభాగవతులకు విధి పూర్వరంబుగా 
వన్నం బౌనంగి త దషబేచ్చ్భంబేని తద్భేషం ఐథిం శీవులకొజ కిడ్ తద్విధిని 

వసాధారణ వైథవంబుగ నే నవగాహింతు నవి హరిం గూర్చి నుడువుచు( 

మిరుషుండు ధర్మో కీ రవయినలన క్లాననంకుం డయ్యెడునని యమ్మహుం 

డు నిర్యణబు చతుర్విధంచిగు నవన్నంబు నైష్షవులచేతం జేయించి నస్త్రం 

మిలును గంధ ప్పచ్పంబణులును సువర్ణాభరణంబులును నమ సననంఖ్మం 

విగ నేతత్సంపాద్యంబు. ఐవార్దనువకు నమర్సణడు గావించి తచ్చేవయబు 
మొదట హరి భక్తుల కొనంగి యథ్యాకమంలుగా (బావ్మాణ శ క్రియ విట్ 

1మూ బిరంగంయ వీమూటీలీమూని 

4 మూ బలిచ్చిన 5 మూ పార వర్యంశంలుగా 
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శెగీ 

"ట్ర దుల కొనంగి యట్టనె నితరయిలగు నర్వ వర్ణయిలకు స్థాన భేదంలు 

వలన: (బర్కేకంబుగా నొనంగి చకుర్మిధాన్నంబును వన్త్రంబును గంధ 

పువ్పంబును భూవజయిను వర్గపాద్యాది రూపంబునం బేసి పూజావందవ 

పూర్వకంబుగా నవయం బొనంగి యశ్లేష ఇనురి కరీష్టంయంగు చిఖిం 

పదార్థయి లిచ్చి వెండ్రియు 

నిరతము సకలంబు లయిన్ 

హరి యర్చావ్శిగహముంయందు ద్వాకాండు దాం 

గఅపు నమన్తంబులుగా 

నెరసిన పళ్లోత్సవములు నిత్యోర్సవముల్- 2 

ధరణి నమస్త చిక్కురి నుదారత విన్నృతిః గాంచు దేవమం 

డిరము లనేకముల్ మత్ వికీర్ణములైె యలరార నిట్లు భా 

స్వర మతి ఖూసురుండు | పకతిగత్సర ముత్సవమన్ రచిందె థ్రీ 

హరి కరుణావలోకన సుధాయి పకీఠ మనః (పభాపుండై ర్ 

ఇమ్సాధంబివ( జిరకాం మింపు వీత 

భక్తి భావన వర్హమ డ్రాహ్మ అండు 

పరమ థాగవకార్చన గణపి నకల 

ములు కనక మయములు సేసె లలితమతిని 2 

కిట్టు సంబధేంత్షాన సంసిద్భుండగుదు దుర్లేభంబిగు ముకీ,( (వా పింజనపై 
వైష్టద్యాగజన్నుండగు వారి రాపాథిధాను చరితం బెవ్వ(డు విను నరిండప్వ 

1మా విట్ళూకి మూ విర శిము ఆం 
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దానవరుం డయ్యెడు నని మహాయోగి మావిత్మ్యంబుము శ్రీమంతంబును 

నగు భార్గవపురాణంలువందలి యుత్తర ఖండంబునందు నంవాదయి6 

వేసి భక్త పరాయజుండగు నారాయణండు నరునకు షష్టాధ్యాయంటుం 

జెప్పి కా నిట్లనియె లి 

కొసారభూత మహదాహ్వయులు హప్పగిరీకుని దర్శించుటి. 

సీ ఆంకట మౌని నాయకులు మువ్వురు శ్రీని 

శేకనంటగు గిరిం గేలుమోడ్ని 

(పజమిల్లీ భక్తి సంప ల్రీం | బదశేీణం 

బలిరించి యాదబాచలమ( జేరి 

నారాయణువకు( (ఐతామంబు గావించి 

యశని యథావిధి నర్చనంయిః 

జేసి యర్బోవాణ స్థిరయందు నధికంలు 

నగు భదక్కారికి నరిగి యందు 

ఆ వె ఘటికయందు. లూ౭( గోవింపు నవమో 

నుంకు ముంగలమ నకినూన గరిమ? 

దో(చినట్టి చేశీవు (దోయేజ నేకు నృ 

సిం (పాపుణేరి 'సేవ(జేసి LE 

తేగీ. ఆంత గాంచీపురము. జేరి యందు దనరు 

నట్టే యరుణాచలము ( గాంచి యధిక శక్తి 

(మొక్కి. [వియ హృష్టగేఎలలై రూడి దాని 

నెక్కిరి చ్యేరిలముగ్ మౌను లిన్టే మతిని 19 

౨ షు ఏకి 

కిము మాన శ మో దేేకాయూశేరే 
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ca 

33 

పుణ్యకోట్యాఖ్యంలు భువన| పభావంటు 

దివ్యమాణీక్మ నందీ పిఠంబు 

నగు నవ్విమానంబునందలి దివ్య సిం 

పిననం బందున నధివసించు 

నట్టి మవీత్మకు నమర వందితు గురు 

పరదు విరాజితు 1రధిశయను 

జేవరాజు( గపర్డి దివిజనాఖ ర్చితుం 

ఐద్మాలయామన। ఎద్మిమ్మితు( 

ఎండ రీకనయను బూర్జదయారసు 

అగదధీవ దై త్యణనవినాళు 

మౌనివరుఎ గవిరి మన్మథ మవ్మథు? 

టోవ్ రేభరాణా స్ఫురిత కేజా 

కరికి లేంద విభున్ జగత్పతి రమాకాంతున్ పభాధారు భా 

స్కర సంస్థాను( జరాదరాంతర హృద బ్ల కోడసంవాను తీ 

ధరు లోశేవ సమ స్తరోకతను !పంద్మతోోలి సూర్య వభా 

కరుణానందమయాం[ఘ్ పంకిణా నన్మాగ్రై చేయక |ప్రస్తుతున్ 

సీ సౌశీల్య సౌలభ్క చారు వర్సం ముఖ్యా 

గుణ వారివిధి లోకగురు మహాత్యు 

దేవు గాలశ్యు భూకియగు (వనన్నాన్ము 

బింబఫరాధరు( గంమి రంర 

47 

9౧ 

a! 

1 వందధాతువు ఆత్మనేపదముగావ వంద్యానేక అని నవరించివవాగు. లేక 

సమ స్తలోకతను వంద్యున్ గోటిసూరన్షపధిన్ గరులా ఆని సవరించవచ్చు 
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విస్తీర్ణలోచను విమలస్మితు ననంటు. 
వాజానుబావం మవోనుఖావు 

శరదిందుమండల నన్నిభ ముఖపద్ము 
దీర్ధవాసికు దేవ దేవు నవారు 

కేగి భనతర!శోత భాణత| గహ కుండ 
ల సా విస్ఫురత్కపోలఫలకుని ను. 

దారు న్ముభూలలాటాందికాసీ కారి 

క గశవార విరాజీళ గకుని హరిని. 8 

తేగీ ఘనీతరోరస్థృలోద్భాల కొస్తుళుని స 

es 

౪ 'సృర్భాజమాన నాభికమలుని శ 

నంగుః గాంచీ గుణావేస్టితై క పీత 
వసమ( ఇంక దిలోచను పయుమశీప తి 

చరాచరాహారిత  మనోహరోదరుండును గరికర నన్నిఖోరుయుగ 

పండును. గక్కుల్చకాాదిలతాసయిగ్కుండునీ. వృర్తానుపూర్వుసం 

దీఎరామోఘరారు క్జంయిండును కళరణ్యామక్యఛమర పరు రుహ చరణ 

కమలుంటను. థాసురకోటీర హారాంగదరంరఆ (వభ్ఫ్తి భూషదాలం 

కృత దివృళనుండున. [గిటూమి.. సిశాడినాయకుండును క్రీమ ద్వైజయంతీ 

వ బాలిక ందుంచును సం వాక్ క్ళామలుండును నగు హరి 

న_లొకిది యానంబ ంసామవరేషణు లగుచు "నమస్కృతి (జేసి యట 

రీంంనం దం గావెంం ఎా.బూటికి దండం. లికి నెదాంత 

1 మ స్తాం లి ము తరోస్థంాద్భాణ ఏ మూ సు 

హ్స్ గ్మూ అయ రి +రణా నురవయారునా 7 మూ నరు 
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గోరరంబులగు సం స్తవంబురిశేత కం కవంబు లౌవరించి తదీయ నేవా 

కాంశీతుంగుచు వారలం దధివసించ రంత మహాఎలుండును గాంచీ 

పురాధీశ్వకుండు విష్ణువర్గమండును (బేమ గల్లిన్టై ౮జాజు దారి 

నన్నిధి ఈగుదెంచి సంతతం బమ్ముని [శేష్టుంం గూర్చి (మమిలి (పీతి 
పూర్వకంబుగా సర్యోపచారమురి చేత 6 బూజిం- రదన్ముగహుం డగుచు 

నుండు వవసరంబున 34 

ఆతని సమ్మేగ కృతులు మహా బంవ-తులు జాహువి క మో 

న్నతు లగువార అప్పురి మనంబున రోవముః జేర్చి చుట్టుతో 

&రిపతి యుగు(డై సమద సింధురకా.డ శతాంగమై క 
(పతతులతోడం ఐట్టజముం బాస్ జయానక దంధణార్భదిన్ 4 

ఆ విమతుల గన్గొని యా 

(దావిశ నాయకుండు తురగదంకె ఐలిములన్ 

కేవం బురికొల్చి కయ్యేము 

ఛావించె దడీయ బలి నికాయముతోడన్ $0 

నకలాశేష మనః పుటి |ఊటన భాన్వర్భీమ ీహేషార వో 

త్పుక కంభాజ + ఖరోళ్ళ పాంనుపటల శుద్దార్యగీచం| దర్గ రూ 

పకు(రై (దావిడరాజు బావం ఐల కుంభ ద్వి కమాీీదిత్యు(డై 

(వళట స్ఫూర్తిని కతు 'స్రిన్యములః బోరం తొర్చె యుద్ధంబునన్ 97 

5 

మూసీ 9 మూ చు నవసరంబిన 

ము బంథా 4 మూ ఖరోద్ధ 

మూ చందార్జ్య 6 మూర్కుడై. 
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స్ చదల పదాకి మస్తక ఘర్షక పదంబు 

ఇెల(గించి ' విడివడు సీంధురమలు 

పృథుతర వరివంధి హృత్పుటంబు లగల్చు 

ఖురగతి మట్టాడు మోటకములు 

నరిదేహ భర్షణాదా ప్రి. చకస్ఫూర్తి 

రావంబ ఐరగించు రథ చయంబు 

పటుకర క్యాతవ (పాణంబులు హరింప€ 

గా హుంకరించెడు కొర్చలంబు 

లేగీ గల్గి |దావితరాకా సం్యగామరంగ 

మండలం బొప్పె నప్పు డుడ్డంద పటవా 
దంధణారావ కాహళ ధ్యాన మయ్యుం 
గాంచు లోకంబునకు భయంకరత దోస రిక 

కావాఠరభూళ మహదోహ్యయు౮ కాంచీరాణాన కభయమీచ్చుటి 

వె ఇటు (చవి మహీశీమండలాఖిండలుం డభిండ మ్మికమయిగై కోని సము 

దండ కోదండమౌర్వికా టంకోర రవంబుగం జేన్ విపాటికాశాంత దంతా 

వశస్వాంశ వుట పటలుండగుచు ఆను కల్పాంత పావక కిఖిం దీం 

(డ్రించు. ని?త వారాద పరంపరల సందీవికాటోప _వకాప విమత వీర 

కుంది శీకాటీ గావించి బంధుర మదాంధ సింధుర (పేంభిశీయ కం 

భాణ నముర్తాన నావోసేనా వితానం రిప్తచమూ పర్గంబుపై( బురికొల్చి 

చురంబు సేయు శెడ లోకయిన. కకాంవిలయ నమయ (ఖభాండి సంపాద 

క్.ఎ ఎఎ. సరెడంథి రాజలోకం బనేయఖ్మ సంఖా,కయిగా గుమిగూడి 

1, మూ విరు ౨ మూ భంగలాదుండి ర వూ కుండంయి 
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విజృంభించి యజాండకటావ నిశ్ళేదయిగా !నార్చుచుం బేర్చి కార్చిచ్చు 

నడవి రౌలుకొను తెజంగునం గా-చీపురాధీశ సేనం బరిమార్చ నా నరే 

శ్వరుండు నంక్నీయమాన స్వబలుంగయ్యు బలవంతుండగుటం డానౌక్క. 

రుండు *|తువులతో యుగ్రంబు( వేసి నంగరయున నుత్తుంగంబగు 

వర్చతుకంగబంం బంకయు( బొలియింపం జేయునంత భీమ పకావ 
వంతులగు మహీకాంతులు సె(బడి పోరికిం లిలిచిన బహుకాలంలు వారితో 

గూడ నాహవంబు గావించి యుదారంబులగు. చ|త్పహారయిలిచేత జర్జరీ 
కృత తనుండగుచు విమ ఖు డై పొదలు దూజిపాటి నిజపురేంలు( (వే 
శించి యమ్మహుండు కాసారభూత మహదాహ్వయుంగు యోగివర్యుల 

సన్నిధి కేంగుదెంది య్హితీ భయంబువర్ది( దడీయ పదారవిందంబు 

శరణంబు నొందిన వార ౦గనికొత కభయం బౌనంగి భయపడిన యితని 

ఈక్షింపవలయునన్సి చ కిం ్రాశించిన( రక్పార్గవీయుండ గుచు నచ్యు 

తుండు కచ్చ! తువధకా ఎషంబేఎ చక్రంబు (ేరేఎంచిన 30 

*ఠ కమూప్త బించిరుచి చక్రము చక్రమా వేగ మెగి య 

ద్ధర శతకోటి కోటి నినదంు గడంగ నృపాలవర్యులన్ 
వితత పరాక్రమ స్ఫురణ బేర్చి వారించి జయంజు వేడ్క నా 

వతిపున కిచ్చి (క్రమ్మఆను జేరె వనంత భువాతలంబువన్ 4 
కాంచీరాజా శ కుజయముగాంచి కాపారభూత మహదావ్వాయుల 

సుతించుకు 

చేగి ఆంత నాూజా వారి నత్యంత భక 

బూజు బేసి | సవాఠనంబును మవ 

మును నడ్చుత మార్గము నెజీంగి మునుల యాజ్ఞ 

నెనసి కో నీ రాజ్యంబు నేలచుండె త! 

మూ చనేర్చుతుం 8 మూ డెన 
౩ మూ సవానతంభును 
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శేగి 

శే,గీ 

3A 

బవే 

అంక నమ్మను లంద అం దధివసించు 

కమరలలోచను సేవించి ఘవతరంప్ప 

స్తుతు స్తుతియించి భగవంతు. జూచు కోర్కిా 

యందు నుక్పుకు లగుచు నక్మంత మతిని 

1 

వ్మ్మట యథో్రికారిని విధియుతంబు 

గా నమర్చించి యవల (వభ్యాతి( గాంచి. 

భ_కి మృుమ నీశానపట్టజస్థు 

వారివి బూఐ యొవర్చి రాష్టోదు లగుచు 

(వకటిత మతి నతీ€ బాండవు 

లకు రూశయెక యనంతు లక్కీ భూచా 

యక 1వరుని జేరి (మొక్కిడి 

యేకలంక స్థితిని భ_కి వలవడ నవలన్ 

శోరిని మహోన్నతు మవోత్ము( జ క్రోధారి 

వార దివి కమని నుపాసించి విదహ 

దేవుకోమాసికి నివాస దివ్యకాయ 

టీ నృసింహుని( గరణాఖి (కితవివేప 

సేవచేసి వారు స్థీర నొక్క తలమునం 

దున్న యవ్ద భువి దోయజాఖ 

హరి (ఐవాళ వర్డు నద్దనికేశవా 

సహితం గూర్చి మొక్కి నంతసమున 

భార్గవ పురాణము 

42 

4B 

44 

45 

4 

| ము, విని 
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వ విరాభితుండును మవోమథావుండును నగు నర్తీపు నుసాసింప్తచు నవంలో 

రంబ యమ్మునీఇ దులు దీపాభుం గౌనియాడి యివ్విధయుని భిరకా౮ం 

ఎం దధివసించి కాంధీపుర నివాసులతుం ఐరత_లషంబు రోధీంపుచు 

న్వ్యానయోగం బుపదేశించి యట నప్పురంం.౬ దాసిలోవ ముంగం |కీగ్ళ[ధ 

నర స్రీరంబువందు నెలకొన్న నకలలోశే ఒరుంంగు విజయరామ వుం 

కజియించి యంత వీశారణ్యంబ ( జేరి వృకావచా న 1 తబిసీస్థుండ గు 

వీరరాఘవుం బూడించి దివ్యంలురిగు ్రవంటుంచేత( గొనియాడి 

అదం్యఘి పంకజద్వ్యయం ఎం గూర్చి [పణమిర్సీ ఎదవ 'దోత్నాది 

నకి సర్మశికామర మూరుబాంండగు తలుంగగయను. నారాధించి పిమ్మట 

గిజస్థరింయిన కరిగి యందల గజ్లార్త ఎ్నాల నరసి యవ్వల బలి 

వురంయమి( (బవే+ంచి మవోబఐలి సమర్పించి యంలటఓః బర స్థి తుంయిను 

జగత్పతియ.. నగు కిక్తిసారుం. గూర్చి విన్యమీకృత మ స్తకుంగుచు 
మిక్కిలి (వార్తించి తరువాత దేవేవందును నవ్చయంయుు నగు నై ఇగ 
పురాధీన నుపాసించి గోపురియందలి గోవతి నధికయిగా సమర్చించి 

యు త్రమంఖగు (శీ మష్ట క్ష్యేతయిం లి చ్చి ఫ్లోచనిర్భరులగుళు దర్శ 

సంబువలన ము క్రిదాయకుండగు వహావరావఎ నంసేవించి నంపూర్ణ 

వమానసులగుచు మవ పు్యుంబగు మహిళాఖ్య వేతయినందలి పద్మ 

లోచనం గూర్చి నమస్కరించి యను_త్సమంబులగు స్తోతంబులచేల 

సుతియించి యనంతరంబ 47 

కాసారభూత మహదాహ్వయులు శ్రీరంగంబు (ప్రవేశించుట 

క ధరణిని (ఎత్మక్షమయిచన 

పరమపదము విఖిలలోక పావన మధికో 

త్కరమగు (శ్రీరంగము ముని 

వరులు (పవేశించి రతుల ధావాన్వితులై 48 
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ఆశి కాసురము _పణవాకారము మనోన్న 

తంబు నావ్నాయే వరంలు కాంచ 

వాది పోల్కి. సింపనగు రంగ సంజ్ఞకం 

బగు నలి, చాపంబి వధిక భై 

దూర్ంబుగాః గాంచి వారు ధారుతి వేత 

వత్నణానుము జేసి న్మృత్పస_కిం 

గల్లి వినయ నముక్కలితులై యుశ్రమం 

బగు నా రథం బెక్కి యందు! దనరు 

భుజగ “యు కారి బురుమ ్ర రయ వా 

ఖని వసకకోటి తోయజా_ప్ట 

నన్నివ పళని, (ఐసన్న ముఖాంభోజు 6 

మింగి రీకనయను.౯ గాండ సదను 40 

మకుది కుండిలదీ ప్ప సుకర ముక్రామణీ 
వార ఏభూషితు వమర ఏనుతు 

విప్పల పీనోరస్కు. మ్మిభాజిత స్వార్థ 

వనను వశ్షస్థీత చారిరాశ 

తచయతో' గూడ నుద్యద్విద్యుదంచిత 
పేల మేఘము బోలి నెజయు వాని 

గంయుకంధరు దివ్యకాంచీ గుణ ధరుని 
నకులిశి పారిజాతార్యఘ యజ్ఞ 

స్యూతశోఖితు. బరమ పవ్యితు దిర్హ 
తనువి (బసృకాన్య కరవద్ము(ద_త్వ సద్ము 

సామ్ నీల కవల దళ శ్యాము”రి 

హరిచి హస్తోవధాను మపయభావు 50 



దింటీయాశ్వానము 

రే గీ వాసుదేవుని. గోమలా ! వయవ దీవ్వ 

CI 

వమలు వింబాధరుని యుదగాయు నజచి 

ధన్యు సృష్టి స్థితి వృలీ న్వతంతు నవ్య 
యుని నధోతజు నవ్వక్తు వనజనాభు 

పురుషో శ్రమని మవీళ్ము న 

నరసిజ గర్భార్చికాయ్య ఎ నరిసీరు.౪ ము 

వ్వురు మునులు వినుతి జేసిరి 

గురుతర చాక్మంబు( చేరకొలి సద్భ కిన్ 

డండంబు నీకు సుధారా[ మందిర 

_పజమశి నీ కవపో రంగకాయి 

జోవోరు నీకు భాసుర పై భవోర్లానే 
హరి నీకు & గేల్మోడ్పు *లబ్ఞవాళ 

గుజవారినిధి నీకు (బజ్ రమాధీళ 

వినతి నీ కచ్యూర విశ్వరూవి 
కంధి బంధన నమస్కారయి నీకు (ది 

వ్మికమ నుతి నీకు, జకపాణి 

ఆ వె యిందవంద్య చిదచిదీశ్వర సీరు [మొ 

క్కెదము దేవ నీదు కీర్తనంబు 
నల్పెదము మహేశ ౩గదీ? ధావింతు 

మెపుడు నీ చరణము లిద్ధచరిర 

75 

51 

58 

1 మా వయదీప్తు ఏ మూ నద్ది 
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సి దైత్శ సంహర నీకు దండంయి హరికవే 
+ భవా యవంతి నరసిజాశ 

పద్మానవస్తుత్త వజశి ఏ కొఅకు స 

భ పద నతి నికు ఐద్మపాశి 

వనమాలి *ఓకు వందనము వృద్ది ని 
బాసి పంకజవాథ భక్త వరద 

నత న్వరూవ (వసనృుడ వగుము తీ 

రంగవాయక గజరాజ వినుత 

కే గీ ఫంకరార్చిత ఏజపాద సంకజుర 

యమరపాల (వణుత (పవవ్నా ర్తివరి 

కాంత ₹ఫిం దేహ సంజాళనాబ్జి 

2వ కన్నుగవండవు కమ్ము లోకధథారి ర్ 

కాపొాఠరభూత మహదాహ్వాయులు కావేరీ తదింబునేం దధివసించుట 

వ ఆని యివ్విధంఒవ దేవరేవుంగొనియాడి రదీయ కరువావర్ష సంష్ల 

కులై యందున్న వార లచేత( బూణింపబి డిన వారలగుచు గించిక్కాలం ఐధివసించి 

యను త్రమంబును శసరహన్యయిను దాత్పర్యసహితంబును నగు న్యానయోగం 

ఐచటి వారల కందతీ శధికారానురూపంబువలన నెజింగించి యార్తులకు వార్త 

(వవ్నర్తియ,(*దృష్తలకుం దృ ప్రలశణయిను. ధ్యాన్ళాములకు.. ధ్యానంలును 

1 ము ములు విద్ధరర్మిత £ మూ మ కమ్మగహడవు నమ్ము 
శీ నరహన్మ 4 మూ దృక్తులగు 5 మూ కాలము 
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యోగ కాంతుంకు యోగయినుంగా దావి 'నాడే3ంపుచు రంగసాయకానుభవేచ్చా 

పరులె. కవేర కవ్యకా రీర నంవుల్ణ వందనాంతేర నివాసులై యుండునప్పుడు 

క్షుధా పీడితుండును కవికీర్యనాజ ఏఖిలావయవ్చండును. సంవారత్షమ  వర్జితుం 

డును !ీగున్సరోగియు వగు నొక్కి _(లియుం డితరురిగు జన్మ శేష్టులచేత వారి 
(వభావం బాలకించి లేద్భక్రిచేతం బరిహూర్చ్ంబగు మవయి గలవాండగుచు న్నాజ 

కులం గూర్చి యిట్లనియె 

ఆయతర గురు రా గీకా 

(గ్రయోశన మీరటయినందు రంజిలు. దల్పా 

దయుకాంక జగరి6 జేర్పుండు 

దయ నను అమ౮ార మీ రుదంచిర మతులై 

అనుడు అను అకీని వాక్యము 

విని వావి వలువను గి కవేజని తఠ్చా 

దనలిన ఇక్షజమగు న 

మ్మునివాన సమీవరేశమున్ జేర్చిరొగిన్ 

ఆంక 

ఆతండు మాటిమాటికి ది దంఘి9 వరాగము (గమ్మికొన్న బాం 

డై తదనూన వేవ్షనమునంద యభిజ్ఞత(వేం హేయ నం 

కివీఠుండు రోగియా వత(డు విస్తృత దివ్య కరీరిధారియై 

ఖ్యాతి గమించె ధారుణి సుమాయిక నన్నికు(డై మేహోన్ఫ తిన్ 

65 

58 

67 

568 

50 

1 మూ వావేశిం కీ ము వికీర్ణమావ 8 మూ కుష్ణుయోగి 
4మూసుభనీకటయి 5 మూరే ర మాసే 
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సీ ఆట వారి కిడళే![గి యతడు తద్చాదంయి 

అను గూర్చి యిం [వాలి లలిత మతిని 

మత మల 3చె సుస్థిర డిని గృతో_ర్ర 
మాంగాంజలి యగుచు నవల బాష్ప 

పర్యాకులాం౫డై భవ్వోర్తి వా యోగి 

వరులను గొనియాడి వారి చరణ 

ములయందు బానక్తి గల చూడి గైకొని 

వృాష్ట మనేంబున( 'దుష్టి నొంది 

ఆవ పర్కె మీ పద్దా పాంప (పభావంబు 

నద్భుతం ౨ సంపదావహంబి 

గాన దత్చణంయి గా నాదు కుర్చితాం 

గంబు దివ్యమగుచు గడలు కొనుట a0 

కాసార భూత మహదాహ్వయులు కుష్టక్షతియు(డగు 

యోగిదాసున కమ్మగహం టొసంగుటి 

వ భాగవత పదారవించ వూగం ఐఫిలార్థ పాధవంబగుట నిఖీలాపన్నాళ 

తరంయిను ఐరంటబను బావనంబును మహత్తునుంగాం దనరు నదియ లోకయినందు 

ముక్తి నొనంగు సాధవంబు దారకంటె నితరంబగు సాధవంబులేదని పెద్దతేడవ( 

టౌగడుచున్న యకని సౌహార్ణ దియా రసంబువం గనుంగొవి మవిత్చులును 

వర్మివియులును ము మునీర్యదియ కరవంక్షజంయిల *స్పృకియింపుచు వరి 

యమ్మ వోూాజ్యపదంబు దంంచి రంత వచియ యోగియ దాసావ్వయుండును 

నగు వుఠవశేస్థుండు నంరతయి వారలకు వకవ సేయ నిళ్చయింప్యచు నంచ 
వసి యించియుండెనట; ఐతుర ంగబరియుశుండును భార్యానహితుండును శ్రీమంతుం 

డును శోభధిపకి యను రాజు పుురికాశత సంయుతుండగుచు శీంరంగవాథ 

సవర కోకు తశ్క్షేతంబున శేంగుదంచి ఖక్తాంతరంగాధినాయకుండగు 

1మూ దృష్టి 9 మూ నృజి 
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కరి ంగనాయకు సంసేవించి వివిధంబుంగు రల్బంబిలాను విచ్శితేంయిఎగు నవంబ 

రయిలును మహర్తగు నస్వర్థంలును రజతయిను నను నను త్రమంబును నసంఖ్యం 

బుమ డ్రాయక్నోపార్టిరంబును వగు వస్తువు ఎమర్చించి తద్భకులికు? గవకమణి 

వసనాదికంబగు [దవ్యం ఎసంగి యవం యోగీం్యద సేవ కొకు. దద్యా?మం 

బున కిరుగుదెంచి మహిమాస్పదులు ఎ నిస్ప్రలాలును న్ బారలి నిరీక్షించి 

కుటుంచిసీ కుమారికలతో( గూడ( దిత్పూ.. గావింది యవృుడ్తు a1 

యోగి దాసుడు చోళరాజకవ్యకా తమును ఐరిజయమగుట 

సి అ రాజ పరిక లరిరమజీయ కం 

దర్ప సన్నిఖు యె గిదాసుగాంచి 
మన్మథ నిర్భన్నమాబనులై వాం 

యందు ఏలగ్న 'మైనట్టి యాత్మ 

ననువొంచి యచ్చేట వధివసియింప వా 

రలచిిర్త మెజీ(గి యారాం మదిన 

సుంచరుండగువానిణూచి యమ్మొబుం( 

గూర్చి దండము చెట్టి గురుమనివ( 

తీ గీ దనర( గృతాంజలి యగుచు వినుకి( జేసి 

తన్మునులవర్ణి వాయోగిదాసకులిము 
గలయ విస్పృరి గోతంబు దెలిసి (పీలి 

నతని కొన (గెమిధార ( గద్యాశతంబు 69 

క పొరి నచట యోగిదాసుడు 

గరమునం వాథ్యిగహణము గావించెను ద 

1 మూ మాననలైనట్టి 2 దార 



80 

తగ 

థార్గవ పురాణము 

ద్ధరణీ?కుమారికలను 

బరిప్తార్గానంద విమల భవ్యాత్ముండై. 

ఆనవత్యుండయి యచ్ముహీవతి నముద్యల్దిలమై నర్వమౌ 

తనరాజ్యం ఐట యోగిదాసునకు సత్యస్ఫూర్తిగా నిచ్చి వే 

డ్కును వానిం ఇకురంగ సైచ్యములి తోడన్ వేగ మాత్మీయ ప 

త్రనమాం జేర(గ( ఐంపి తా నచట నుద్దామ స్థితిన్ నర్ధిలిన్ 

జార వైరాగ్యూ(ఉగుచు వా జనవరుండు 

సంతకంబా హర్మిపియ జనుల ( గూర్చి 

భక్షి మ్మ జాన జేయుచు [ఐమతి మోక్ష 

మొందె దేహాంకమందు వానందు(డెగుచు 

ఆంక యోగిదాసు. డంగనానపితు(గ్జై 

బల నమేతుం డగుచు విట్టబంయుం 

ఖౌంది రాజ్య భోగములు చిరకాంంి 

ననభవించె 'సుఖరకా_వ యగుచు 

ఆరయ నాకప్పుడు ౫ గీ 

శ్వర సేవ యొనర్చు కొజరు కౌరి పీయు( డు 

త్కర మతిని యోగిచాను(డు 

స్థిరళక్తిం జేరె వేడ్క కీరంగంబున్ 

88 
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ద్విలీయాశ్వాసము 

అేగి ఆందు, దగు యోగి రాజ పదారవింద 

వ 

1చ్ళికికావనియందు విశేషభక్తిం 

చవురు నొ యె గిదాసు జింలిత కులము 

నడిగి మౌనులు నంపీకి నలవరింన 

కర మనపత్యు౦గ నాతని 
నెజీ(౧ మునులు వాని కొన(గి రింపుగ భకాం 

మె92రజన్పమర్చన యత 
స్ఫురణము హరిభక్రిరరము ప్యుత శతేయిన్ 

ఆంత 

మును లాతని( బంపింఛిన 

ననువమమతి యోగిదాను డీతి మోదముతోన్ 

ఇనియ దన పట్టణమునకు 

మనతర దతురంగో బల నికాయయి తోడన్ 

అనంతరంబ 

ధీమంతుండగు యోగిదాసునకు సందీప్త | వన్రానంబు ను 

దామ yu విభనం ఎ పుత౫త ముక్చాహంబునన్ గల్గాచో 

భామినాధు(డు నెద్ద కాలము మహాటోగానుసంధా యిలై 

(వేమన్ యొనన సంపదం దవరి గంభీర |వశిష్టారతిన్ 

81 

68 

689 

79 

"| 

72 

నిగమ నిగమాంతవె క్తలును ధనుర్వేద విశారదుటును నగు వారం! జిరం 

బసు కాలంఎచేర యౌవనయి నొంది సంతతం విమ ఛక్రి వరులును 

తదీయారాధనోత్సుకులుగా. ధనరుట మహీ విభుండు ప్ముం7రయినకు 

1 మూ చి కావని £ వూ రసకసేవార్చనయకి 8 మూ ఉలి |(పమో 



8a భార్గవ పరాతయి 

రాంష్టళతం గొనంగిన మహాబలురిగు రాజస తులు తమతమ రాజ్యాంలు 

చెంది ధ్రేర్మంణున నకం ఆగడం జాలీంపుచు హర్మీ ఏీయిలై యనయంయి 

భగవద్భాగవత వూంనయి గావింపుచుం (వః లచేత నక్ష యలరించు 

చుండి రంత రీమంతుండును నిర పేతుండగు యోగిదాణుండు మోుర్ధి 

యంచు రంగ కమాతలంబు నందున్న యయోగ్వుల నన్నిధి కేంగు 

దెంచి విరంతరంచు వ్యహాష గావింపుచ్యు దత్కృపాఎలోకన వీనితుం 

డగుచు. దక్పాదసేవరుండయి _ వారోంవరిన న్యాసరా-గార్భ్థం అవగా 

హించి ఆదను[గ హం ఎవరిన దుగ్గమంబగు పరమ స్టానయి (పాపించె 

నేతదో,గిదాన చరితం నెప్పు తెన్షండు వినంగఆఅండు. వా॥ దినాలోకంయి 

ఎందలి సుఖం ఐనుగవింటి దేవోంతంబునందు పరమం . 6 గెందునని మవో 

యోగి మావిత్మ్యంం నీ9 మంలీంబినగు భార్గవ పురాణం నందలి న స్త 

మాధ్యాయరి? సంవాద రూవేంఎగా భ_క్షపరాయలుంద(6 నారాయణుండు 

నరునకుం వెబ్బయ వెండియ నిట్లనియె 74 

కాసార భూతమహదాహ్యయుదు సకలలోక్ష తీర్జాటనంబు చేయుట 

కేగి ఇవ్వాధయివం జిరకాం మెంమి మౌని 

పుంగవులు భక్తిేనీ ట్రిరంగచున వ 
సీం యప్పరి వెడలి విశేష మఠీని 

ఖూరితర మార్గమును. గూర్చి పోవ నెదుట 75 

వివులుని శ్రీరామ శే 
[తము నడుము వసించు వారని ధరణీ వాథున్ 
గమలాచు. కానక్మీబయ 
నముదంచిత శ_క్టి బూఒ సల్పిన విదపన్ 7 

1 న్ను నట్టనె వం ౨ మూ 



దిన్రితీయాశ్యాసము 

తగ్ 

తెగి 

లేగ 

శ్రీనివాన స్థలమున వసించు దేవు 

బూర్దనిః భక కల్మపోకీర్ణ' బూజ 

భక్తి. గావించి యవల సువర్జ భవన 
వాసిని వార్ సువర్జన్ సపర్యం బేసి 

పొగదాందంగ నట! బుణ్యం 

బగు ద్యాఘ ప్రరంబునేందు నలరు మహా భా 

హొ గిరిలో వందితు శ్రీవారి 
వగధరు ఇర్చించి రతులి కాహ్హాద మతిద్ 

ఆంత గాకాశనగర ంబుచందు గల్లి 

వారిని భక్తపరాయణు సుచుజాతు 

శ్రీవారిని భ_క్తివ్సు నాాధనంబు 

నల్పి యవ్వల దోషీత సాంతు అగుచు 

వనజాతు భక్తి తర్పరు 
రినఘులి మౌనినరు యుత్పలావ_ర్త కమం 

దొనరిన శౌరిని యచ్యుశు 
ఘను( బూజయినర్చి విగత కలుషాక్మకులె. 

అంతటను బుజ్యవరియుగా వలరి థ్యాలీ( 

గాంచు మణికోటియందుల? గల్లుదేవు( 

బుండరీకాషుని మన్మొపభుని నుతించి 

యవఎ౫ గృష్టపురినిగూర్చి యరిగి యందు 

83 

77 

78 

79 

80 

81 



84 భార్గేవ పురూణను 

తనరు మహాకృముని పద 
వనజంురి గూర్చి (మొక్కే ఛక్తిని యలినిం 

గానియాడి మౌని పుంగవ ' 

అనుపమ వృదయానురాగులై యటం ఇనుచున్, B2 

ఆమలంబిగు విన్దుస్థా 1 

నేము చేరి యచటి బవోర్ము వ।నదళాక్షువ్ 

గమూరిచాథు నచ్చులు ' 88 

ననుదంచిరో భక్షి బూం బల్చిరి పేర్మిన్ 

ఆంతటఓం బుళ్యాంబగు శ్నత్మహదధఎినండలి శాంతమూ రిని నమర్చించి 

పిదప నగ్నిప్రురయి [అషోంచి యచటి సుర్మవీయ నమారాధింబి 

యనంశరంి భార్గవస్తానం ఇనందలి భార్గవం (కార్థింవి చై కుంరాఖ్మం 

బోగ క్షే తయినందలి మాధి్యని ఐదారవిందయిం కెఅంగి యది దురు 

షోత్తమం జేరి భక్షనలు నర్ననంది గావించి యవల చ(కిరీర్థంబునందలి 

గుడరనుంగూర్ని ₹రజంబుంజెంది మహాప్త్ముంబనే కుంఫే ఘోజంలునందలి 

కార్ణపాణి చరజకనులములం గూర్చి (వణమిల్లీ కొనియాడుచు. నచ్చోటు 
వాసి భూత స్ధానం వ్యాశయించి శార్గభ్ర వంచి జేసీ, యంత నమ్మునులు 

కపిస్థరిందవ కేళుదెంది గజా ర్తిఘ్నుం గూర్చి నమళ్కృర్( గావింది 

యంతటను  మనోవారింబగు  చితకూటంబునందు "లుగొం దుర్త 
మో తమ ండగు గోవిందు గాంచి ధ్యావంఎచేసి తరువాత. శ్వేతపర్వ 

రయినందలి . పద్మిలోచనుంగూర్చి. వ్రులై యథాన్నాయంబుగాం 
దూతించి పిమ్మట! జార్గేష్ణ ఎంఎనకుం జఏ యందు పర్మదబ్మా నుపాసించి 

యనంళరంబ కృష్ణకోటియందిలి మధుది(షు సేవించి మహామకుంగు 

వారలు పరిపూర్ణ మచోరథు లగుచు నందప్పురి యందలి మవోనందు 
నధివందనముగ్గా వించి చుద్ధషరి కరిగి యవట వృషాగ్రయు నాగోయించిన 

వారగుచు నంగ 84 
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తే గీ ఆశులమతి సంగమ్మగామమందు? జేరి 
సంగమాహ్నయు సేవించి సదయు అమ్ము 

నీల దులు శరణ్యపురికే(గి నిచ్చ కీ 
శరణము? కౌంచిరి ₹రణ్యు హరిని గూర్చి 

క్ విమలంబ/ు సింహన్నే 

(శమునకు। జని యందుం గల్లు ధరణిధరుహరిన్ 

గమలాకు మవీసించంని. 

గమనీయు నుపాశోయంబు గావించి యటన్ 

క ధరోజీమంటప నంస్థిరు 
హరి మర్గారిని నుతించి రనఘులు మౌవీ 
$్యరులు నమావ్హాద హృదయు 
లురుతర సుఖి! కాత్కు లగుచు నూర్గికరీకిన్ 

త ఘనమగు నివిక్ష మేతం 
బును జేరి మహాత్మ విఖిల పూజ్యాని దేవే 

వేని నివిడాకారుని హరి 

వనజాతుని సంక్రోయించి పరమోత్సవులై 

క లలి నట ధానుష్మ్యంబున( 

గల అగడీశ్వరుని! బూజగావించి పో 

85 

చెల్ 

రికి 

87 

88 

1 మూ లాప్త 



Ba 

cL 

భార్గవ పుంాణవం 

రాల యగు మోవహానపురి యం 

దలి యచ్యుతు! గారిమేఖూ దర్శించి రొగినో 80 

ఆంత 00 

ఇల సరోభూత మహదాహ్యయులు సుభ క్తి 

వలర (౬ బుజ్యంబు నమచౌంవఏినట్టి మధుర 

వేరి సుందరీ పదసరసీరుహంలు 

సం[3 యించి మునీం దులు సంతి సువ 01 

భాసుర మలి వృఎభా(ిని 

వాసము గావించినట్టి వరమస్వామివ్ 

వానవనుతు బూణించిరి 

ఢీ సంపద గర్గి నిఖం దివిఎస్తుతులై CE 

ఆంత శ్రీ మద్వరగుణ శ్నేత్రంయు నందలి వాళు మపాసించి (పేమార్ద్రం 

ఎను గమలయిను నగు మనంబు గలవార లగుచు( విద స గురుకాఖ్యంచిగు 

మహాపురంలు నందలి రమానఖు నారాధించి (వియాన్వితు లగుచు గోక్టీ 

పురంబునందలి గోష్టేసతి నథివాదవం గావించి దిర్భసం స్తరయిక గు 

దెంచి శయానుంగూర్చి వందనం బటౌనర్చి ధన్వి మంగళ కై తవంబునందలి 

శౌరిం బా? గావించి _ళమరస్థలంబునం దధివసింయ ఒతాఢ్యు మిక్కిలి 

నపర్యసల్పి కురంగింబు నందలి పూర్ణం కార్థించి యవల లటిగ్ధలంయి 

నందరి విష్ణుం గూర్చి మాటెనూఏకిం (ఐజమిర్దిదు దివ్యంఎలగు నంన్ర 

వయింంగొనియాడి య్మదనది యందు నమావిష్టుడగు నత్యుతు వర్చగా 
వించి పుణ్మంబిగు చవనంతశయనం బఐందుండు ఆగత్పతియగుం బద్మనాభుం 

గూర్చి వమస్కరించి న్నుతి( జేసి పరమానంద నిర్భరుంగురు మహీతలం 

బున నిప్యాధంమిన నగణీళంబులును మోక్షదంబులును విన్దుబానభూతంచు 
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లును దినంచులును చేకదోద్యయిలును వగు మ్యేరంబులం గూర్చి సంద 

రింపుచు యోగివరులు నంసారధ్వాంత'వర్తులగు తత్త న్నివానులకుం 

గృపాస్పదులగురు సంతతంబు వ్యానయోగ | పదీపంఎన |బవ్మోది దుర్గ 
భంఎ నగు మోషంబు దర్శింప జీయచు యదృచ్చచేత( గించిక్కాలం 

ఐధివసీంపుచు ననంతరంబ యొక్కున మయేంబున( (గమ్మలు వేంకట్నాడి 

కరుదెంచి ఎండియ భక్త తీర్ధంబినం దధివసించి యభథాసుఖంబుగా సమా 

సీనులగుచు మనమిష్ప డనుత్ర మలగు నశేవ కే త్రయా|తలు గావించితిమి 
శ్వేత ద్విపాదియ్యాత( గావింపలేదని మిక్కిలి చింతించి యన్వుడు 

లి 

క వారు మవా యోగము వి 

స్తారమతింగొని యధోశజన్మరణము వొ 
ల్పార(గ శ్వేతద్వీవమాం 

జేరిరి నిస్తుల మహతత్త్య శీలాస్సదులై 94 

క పౌర దారకనంజ్ఞికమై 

పరగంగా నంచు నుండు పరమగ్నుఖవ్మాం 

బరేసి శిరస్పాష్టాంగమ( 

గరవి రధికినుతులు జేసి గౌరవఫణితిన్ 06 

సీ ఆంఠట hop కరుదెంచి (శీ భూమి 

వ భాణిశుని హరిని వళ్వరూపి( 
ఐన్నగళాయిని నవవోరకుని దివ్య 

మగు నలంకారం ఎ నలరువాని 

1 మూ వర్త 
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తేగి 

ధార్గవ పురాజము 

లోశపాంకు నర్వపాకారి సన్నురుః 
ఎబుండరీకాగు సంపూర్ణ దక్షు 

గాంచి యభిస్తుతిం గావిం వివయ న 

మన్వితు ౦గుచు నమ్మా లివరులు 

పూజం లేసీ మోదయిఎ భక్తి తాత్పర్య 
సూక్తి నెన్సి యవల సూర్యిచుండ 

లందు గూర్చి చేనిరి లషణాధ్యు అగుచు 
శౌరి కరుణ నెయి నంఎస బున 96 

ఆంచిలి హిరజ్మయుంవేవు నయివాత్షు( 

ఎక్మిని యుతు ని కక్ష పారిజాతు 
ది .రేజో విరాతితు దివ్యముంగు 

నాళరణముం చెలుంగొందు వేట్టివాని 07 

రంధౌకాల్థాసీనువి 

ఎలినాషని నర్వమండన విరాజికు మి 

క్కిలి గని పూవాదికయన్ 

సరిఎ ఏ దుత్ఫుళిలోబన పయి రువాంలై 08 

విగమాద్యఎఎగు స్తుతులం 

గగడి తదీ యాంమై పద్మము దల(చి చట న 
మ్న్ముగురు మునీర్యదులు( జేర 

యగతెతమగు నత్యలోక మగజిర భ్షిన్ 99 



ర్వి తీయాళ్యాస ము 

కేగి 

అందు: దనర్చు విన్దు బరబూత్ముని విశ్వవిధున్ డైభున్ సదా 

నందు రమానమేతుని యవంతు విధాతృమహె) సేనికున్ 

గందనిథాంగు నచ్ముతునిం గౌస్తుళ భూవణుదివ్యనుందరున్ 
మంచరథధారి! గేశవు నుమానుత పొాదపయారుఎఇన్ వారిన్ 

నేళ'లాలంకృలి సంయుతు 

మఠళరధ్వజు ఇనకుః గాంచమౌనీక్ష్ణరు లు 

త్పుక భావులగుచు (మొక్కిరి 

2విక్రసీకృత భక్తి హృదయ విమలాంబు౬లై 

దివ్య సన్నుతుల నులించి దివ్యదిత్తు 
లవల సామోదలోకం ఎ నందు. కే 

యందు వ రికా ననిరుదు నమరిమూరి 
నరనుని నుషాపతిని గూర్చి నంస్తుతించి 

89 

100 

101 

108 

ఆకని నమస్కరించి నంపహృష్ద తమారువూ అగుచు నట( [ఖమోద కం 
ఐగు లోకంబు నందలి (పద్యూమ్నుం గొనియాడి దివ్యస్తుతులచేత నంస్తు 

కించి యోగీర్యదులు: (ఐహువ్పు లగుచు! దదన్యాయోద లోకస్థుండును 

విభుండును నగు నంకర్షుణుం గూర్చి (మొక్కి. వరిపూర్ణ్హమనోరథు లగుచు 

స్రోత9ంబు గావించి యవల వానంద నిలయంబును మహత్తువగు వైకుంగ 
నిలయయిగాంచి యందు దివ్వంబగు సింహాసనయినందు (వికా?0చు 

ననాతనుండును గోటినూర్య (వగీకాశండును గోటిమవ్మథ సద్భపండును 

దివ్యపీకాయిర ధరుందును దివ్యకుసుమగంధ న మవ్వితుండును [కీ భూనీ 

1 మూ నకలాంకృతి 2 మూ విశస్వీ 
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చేగి 

భార్గవ పురాణము 

ఇఅసటూయుక్తుండును వ్యతచామర కోభితుండును ననంతగరుడాది నిత్య 

చుక్త సంసేవితుండుము నగు బాసుదేవుం గూర్చి పున పునః (ప్రణామం 

లాచరెంచి ఎబుహాహర్థ పరిపూరితు లగుచు నిగమాంతే నంధ్లీకంబులగు 

హ్మైతయిలచేశ స్తకియించి పూజాదికంణు గావించి శరజ్యంబిగు తచ్చ 

రణ కముంంద( గూర్చి పరంబగు “రణంలు నొంది యిట్టు భగవంతుని 

దివ్యలోకయి దర్శించి తత్కృపా సంభృతు లగుచు ఎండ్రియు ముదంజవ 

ఇనుదెంది యివ్విధంబుఏ విరంతరంబు భగవర్థ్పానంలులు విలోకింపుచు? 

చిరుగుచు విం యం దధివసించిన వీరం వివ చరితం బవ్వ రాలకింతురు 

వార్ లాయురారోగ్మంబగు పరమైశి ఇర్మంబు [పాపింపం గోలరస్ మహాయోగి 

మానోశ్మ్యంయపం సంవాద రూపంబును శ్రీమంతేంచును నగు భార్గవ 

ఇరాబొ_ర ఖండంయ నందలి యషస్టమాధ్యాయంబు భర్తపరాయణుండగు 

వారాయణుండు నరువతుంజెప్పి (కమ్మల నిట్టటియె 108 

ఆంతటం గాంచిమువో పురంబునకు ((వా 

గ్భాగ మం!దత్యంఠ భవ్య మగుచు( 

బూర్వ పారావారమువకు( బల్చిమ భాగ 

మందు చావా మహీ కీబాత గోలి 

తంబౌట నచ్చట దైవ పృరోపమం 

లగ నుహీసారాఖ్మ పురవరంబు? 

పొల పొంద మునుష్యయంచృవ్చు భగవంతు(డు 

విశ్వ నృకాండు (బహ్మ విబుధను తుండు 

ఇగతి (దర్ మేర మోక 6డ సకీలమరిగు 
క్నేకములొక కడ నుంది స్థిర మనీవ 

న. వ 

1మాంరికి మూ వారై 



దిqకియా శ్వానము 

లేగి 

వాని సారంబు దెలియటకై నయమున 

1దూచ వాతుర్య మెన(గ సంతోషి యగుము 

భర్తిసారుని జననము 

ఘన తరమగు 2దా శ్నేతం 

బున గల మపి పార యగుట భూరి వరిని దా 

ని నెజింగి పద్మ భవుండి 

ట్రవి తద్నామంబలు దాని కలవర పఆచెవ్ 

కిఆదియ మొదలుగ ధారుజీ యందు నప్పు 

రము మహీసార నంగ్షాచే నమర రదలి 

ధాన విభ్యాతి పూజ్యామృత (దాయి 

నిగం (అకాషంచు నిక్మంబు శిగి గడంగ్ 

అట పావవంబగు నప్పురమువనుం డు 

దేవేవ( డధిపతి దివ్యమూర్తి 

శ్రి వల్య మాల్గానుకాంతే విరించి ప్ర 

భృతి సురఖార్షవగ్షితకి భక్షి 

నిత్య సంసేవ్యుండు నర్యసందోయుండు 

దనరుట ముక్తి పదంబు నర్వ 

ధూరువా సేవిశేంబు మునీం[దో జీవనం 

లును దివ్యమును బుబ్బముగ దనర్చు( 

1 మూ దూల్చి 8 మూ మగుత్శే 

లీ మూ అది మొగలు ధారుజీ 

రే 

104 

105 

106 
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తేగీ 

తేగీ 
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కళ ధరి నందుండివ యొక భూ 

నురుండు మానరివాండు దనదు నుందరితోడన్ 

చౌరిం బు|తార్థముగా( దాః 

జీరకాలము గద పె. ద వచిత్తుం డగుయన్ 12కి 

భక్తిసార తలోమాహాత్మ్యము, ినిరృష్ణ జననము 

వ _త్యత్పథావయి విని ద్వెజ్యశేన్టం దెతని ద్లైవంబిగాం దలంపుచు నొక 

నాండు గోసంబంధంఐగు పయంబును నాజ్మాంబును(గి కొని యొక్కనా(గు 

వేజులావిక గృవింతంబు (పవేశించి వటవ్యతశయమండగు. బనార్జను 

పగిది రమ్మంణగు తన్మందిరంబు నందలి డోలయందు బాలార్క సంకా 

ఉండగు నయ్యర్భకు నవలోకించి యోగనిిదాపరాయణుండగు నయ్యో 

గిందు స్తుతియింపుచు.. దదీయ చరణంబులి కెజ(గి. పురోవాగంబున 
దుగ్గాజ్యాంది లిడి మవోల్మా! భక్తవాంభ ఫవుప్రదుండ వగుటం గుచేలుం 

డొనంగిన పృథుతవినృడి శ్రీధరుండు సంగ్రహించిన విధయినః 

ఐఏతిరినంయి భి పూర్వకంబుగా దీని గంహింపుమని యిట్లు నుకివిన( 

గరుజాసాందుండగు యోగిందుండు సమీచీన పద్యానసుం డగుచు 

బిగియంబుగ. శ్నీరాజ్యంచులు గ్రోల నివ్విధంబున( బతిదినంయి భక్తి 

పూర్వకంగా వారిచేర సమర్పితంబగుదాని. దారివుచు నౌకనాండు 

నమ్మ హానుథావుండు భు క్రశేషంలు వారీరి కొనంగిన సదృ క్రింజేసి మవో 

తుని భుక్తళీషంబుగై కొని దంపతులు పానయి+వేసి గర్తణంచి నవ 

యౌవనయి నౌొంవరట నమర పభావంబున ఉక్ఫోవరిదారకుండు 

పిరియంబున వారికీ. గుమారుండయ్యు ఖనీక్ళ సందడిని యరయంబడి యమ్మ 

వుండు శమాదిగుణ. సంయుతుండును నారాయణ చరణ కమా-సేఎ 

కుండుకు దదీయ పూకా నిరతుండును విద్యావిశార దుండునుంగా( బిరా 
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శెందె చంత ఖార్గవయోగీందు (తు వళ్షన ప్రకం బొ గృవాంబునం అధిన 

సించి,!దాని సీడి యోగ నంశీల నన్ముని యగుతు వ్యాశయోగంకు కొ 

కుత్తమాండగు మవాడాహ్వయు వాశ్రయించి యనంతరంది 

ఆంనివల్హ దాని నరసి నంతుము(డై 

యత(డు ఆ గవ్వూరాంతరోంణు 

హెదుకొన యమున విద్మాసవాసీను( 

డగుచు యోగి మూని నతుం మలిని 

యో గి విద్యాబ హొమము 

కడంగి యమాద్యష్టాంగయ 
తుడునై యీత్కంక నిష్టతో ( ది౮మాత్కున్ 

ఇడరా])గర్వథంకాను 

మృడవంద్యూవి నంన్కృలినిగుజింపుచు నంశన్ 

వరికించగ గపాంభాకి శస్మాదిక 

షట్కర్య్మములు (తేసి నమత గల్లి 

యలరు నా శాలంఛరాడి మ్ముదోలు పది 

విధ్యుక్తముగ సల్పి విమల మతిని 
దగ నిశాద్యంకస్థ ధమనులు పదువాళ్లా( 

తాచుచుం దోషక స్ఫూర్తి వడరి 

యనువాంచు శీతలయును | శమరయాను క్ర 
శ్రీకయను కీనంత మూర్చికయ వనల 

187 

138 

1, మో వాని 2 మూ లేదు 
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లేగీ వతితరయ నుబ్బీయ వనీచ యంతరయును 

ననెడు నెన్మిది భేదంబు లరసీ యాత్మ 

నిట్టి శేదంబు ౨/$ వాని నిష్టగతి య 

భ్యాకమంబుగ. జేసి రుర్చాహలిల 180 

ఆకలంక మతిని యమ్మవణ( 

డొక మదిగా నిల్చి యుజ్ఞాలోత్సానఇండై. 

[వకటం బగు శేవల కుం 

భకయు నలిపి యతుల సౌఖ్యవరు(డై. యవలన్ 18 

సంరుద్ధంబగు నమ్మారుతోంబుచేత నానన లింగ నంస్థాన హృదయ నావ 

లాలు మూంక లలాట మధ్యమ స్థానంబగు నాధారాదికి చతున్షయ షట్క 

ద్వాదళ షోడళద్వికి దశయి అగుట నయ్మారు వద్మంయు లుద్బోధంబు 

గావించి యోగీశ్వరుండు సమాహితుం డగుచు నట నాఖీ పంకఠంయిన కీధో 

భాగంబును గుంచలి వధికరించి కోజ్మురితయి నంయి తంబగు వివాన నోశా 

కందంబునం దమ్మారకురంబు పూరంటు గావించి రోవస్థిత స్థంంబిగు 

నాధారపద్మి రవ్మ ధి లి కోణాంతర మధ్యంనందు రీఫాచరాంతర్ని లయం 

ఐగు పావనాగ్నిం (_అజ్వలింనేం జేసి తదధోఖాగ సంస్థీతందిగి 

వాయు మేళనంబు( వేసి సువమ్నా నాడి నావరిందికొని యందలి కుండలి 

నధికరించిన స్వకీయాష్టపవనంయులదేత గాఢం!బుగా౬ దన్ముఖిం వాద్భాం 

నయితేని నిలుకొడగొఎ లాఖవేయివలన తరాధారగువహ లంఘించి 

నై పుజ్యంఎవలస ఎరయగు సువుమ్నదమనిం (ఇవేశించి యనిర్భేద్వం 

బును (బహ్మవిష్టు *వా్వాయంబును నేకవిం మహారత్న విశదంబును 

వజయి భంగ దృిఢథందగు గంతి (రేయం ఎ ఛేదించి యవల దరు 

1 మూ ఐగు 



తేగీ 

వరిస్థితంబును నుత్తమంబును దివ్యం నగు ముఖాంబుజం బూర్థ్యంు 

గావించి తత్క మల మధ్యస్థంబును ననువమంబును న్లీస్పీతయును నగు 

సుధారసం ఐధోముఖింబుగా (సవియింపంజేసి ముదంబున నిజవృదయ 

కమలంబునందు( బూరించి యూగస్మామాజ్య సౌభాగ్య భూవణుం డగుచు 

వమ్మునీం[దుండు మనఃపద్మస్థాచ్కుతధ్యావమగ్నుండును.. లిరవగ 

గతుండుము దడియచరణకమల సంరిగ్భ చిత్తాండును నగుచు నమృల 

రనయు (గోలుదు కావ (వపంచందు మజచి (ఐవ్మానంద 

పరాయీజుండై. యిటు నత్త కులాతు గువరయందు.. వేణువేయిగా 
నూజు మాటేండ్తు యోగం ఏ గై కొవియండి గోవింద నిలయంబులగు 

శే తంబు లనయంటమి నంచరింపురు నభిల బద్ధాంతియి అరసి వివిధింయి 

లగు కాన్త్రంబు లాలోడంలు గావించ మర్మరం లు ఛేదించి వద్దాంత। 

కరణ వి?ష్టుం డగుచు విలు సిద్ధాంతి స్మామాజ్మ పరిపాంన వంతుం 

డయ్యె వంత 182 

ఇట్టు మునివరు? డున్నచో ఏశ్వ్యరుండు 

శౌరి ధ కానుకృ్చన్ణుడె జగతి వతని 

Bలమి విళ్ణ స్వరూపంది వీక్షణంమి 

సల్పం గావించె నవ్పు డుత్సాహ మతిని 109 

ఆగజిత మగు నై శ్వర్యం 
లగు వా రూపంబు గాంచి యావంగాషా 

రిం గొని నిగమాంత గోచర 

లగు నుతుల నుతించె యోగి యతలిత ధ్నక్టిన్ 184 



దింతీయాశ్యానము 

లేగ 

కేగి 

కేగి 

ఇట్టు త_ి రసావేళ మెనయు నట్టి 
భావ భావనవల్లను భ_క్రిసారుః 

డనెడు నామంబు' గల్లి విభ్యాతి( 2ందె 

నప్పు డుర్వరయందు మహర్షి వరుడు 

భక్తిసారుండు భర్షుగర్వ మవపహరించుట 

ఆంతట నొక్కనా( డొక వనాంతర సీమ మహర్షి యించిరా 

కాంతుని పాదపద్మమున( గల్లు సుధం గలయంగ( (గోలును 

స్వాంతము గల్లి వర్తిలట సజ్జన పూణ్మాడు భూమిభృత్సుకా 

కాంతుండు ంకరుండు (ఠిజగన్నుకు( డం దరుదెంచె నయ్యెడన్ 

అవని వృష భాధిపారూఢు(డై న వరుండు 

భవుడు చండీక్యరుండు దా పార్యతీ స 

మేతు(డై కాంచె షునిరాజా మిహిరశేఖా 

మనగుణనమాకా నజ్టినకల్పభూణా 

అంత |బఐకాళ్య మాను(డగు నమ్ముని వాయకు(గాంచి పార్వరి 

కాంత మహామవాద్ సతత కంఆదళాశ పదారవింద సు 

స్వాంతు మహాత్ము రాజిత రసాధర వాసుని భూకవాథు ఢీ 

మంతుని కూరిం గూర్చి నిిమంజాతరో_క్రి వచించె వేడుకవ్ 

ఇవ్వవావని యంచు యోగీ రుండు 

గన్నుగవ మోడ్చికోని యొంటిగా శేయేంయి 

వీడి యున్నా(డు బావ్యూంబు వీడి రేరుణ 

సూర్య సంకాన' డగుచు ననోకమకిని 

101 

LBs 

186 

187 

188 

199 



102 

క ఇతని |పభావము చరితము 

వతి ముదమున నిప్పు ఇటీ(గ౧ యవలం [బయాణ 

స్థితి గజవంగ మ్మత్చియమై 

కుతుకంబగు దీగి(కేయ గుణరత్చి వీరీ 

ఆని పార్వతి నుడివిన న 

య్యానఠాత్తుుడు సంతేసంఖు వందుచు యోగీం 

(దని సామర్థ్యం ఐరయంగ 

వనము _బవేశించి వల్కె థవ్యతరో క్లీన్ 

ఏమ శివుడ నో మహానుభావా! నీవు 

నధికమైన వరము నడుగ' నిత్తు 

నాదు దర్శవము వృథా చనరిదు గాన 

భువన మందు సుజన నివవాసులకు 

ఆనవ్ఫండు తద్వాక్య మాలించి మువిరాల 

వయన నమవ్మీలవంబిం జేసి 

ముంగఠ వర్తిల్హా భూతవాయపషుం గాంచి 

యర్థవత్తై న బాక్కంయి. నుడివె 
నెను నిన్సంగుండ నిరపేపుయను వాకు 

నీ వీయేవలసిన వెం కేని 
లేదు మహేశ్వర నీదుష్టానంబున 

కగు మటన్న నుమేోరుండు 

భార్గవ పురాజయు 

140 

141 

149 
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ఆవ 

లేగ 

శేగీ 

కన్మృటూ_క్రివిని సుధర్ముని నిర'పేచ 

కుని దిగించి ఎెంకీయును భవుండు 

వల్కెె సిన్సృవాలు (వళావజ్ఞు లిట్టుల 

హేళనం ఎ సేయంణాల రనుచు 148 

సిద్ధమై యదృచ్ళచేత (ాప్తంనైన 

దాని. గొన(గవలయు. ధన్యచరిత 

యడుగు మమచు నయ్యుమాధీనం డాడీన( 

దన |పయోజనం ఎ దలంచి యతండు 

ఆలరు కంథోవి స్థితయైన సూంచి 

గొని తనంతనె యా నిరియిన వసించు 

నిట్టి స్యూరంబు గల్గుట కేస వరయి 

చేతుకొనియెద మాకిమ్ము విమల మతిని 145 

అను? డా వాక్యము విని హరం 
గనుపమ రోష్యపయు _క్షమగు నేతుండై 

ఘనతర కాలదహను టో 

ల్క్ని వెల్లుచు( ఒల్కై వరివికిర్ణ తరో _క్రిన్ 

ఏల నాతోడ( బరిహాన మెలమి చిత 

మైన బాదు మవహర్త్య మీ వరయంజాల 

వేల యో ముని వరికింపు మిపుడు నా [వ 

భావము నమస్త అన భయ |పాళవంమి 147 



104 

ర 

తేగి 

భార్గవ పురాణము 

నీవు నమర్థుండ పై లివేని నిన్ను రశించు కొమ్మని వల్కుచు నవలా కుండ 

కోబ్యాగ్ని సదృశ్నంబగుం దృరీయాకంబు దెఆచిన జగయి తదీయలోచన 

మవోనర జ్వాలచేతం ఎరిపూర్ణం బౌట భ్తిసార యోగీరదుండు నిశ్చ 

లందును, నిర్భరోఏండును నగుతు కయంకరంబుగా' (ఎకాళించుచున్న 
కీలల కడ్డంబుగా( దన పాదం పా(చిన!వమ్మ హాత్ముని చరణ రోమలంబు 

నందలి మవాన్మేరంలు వలని ననేకకోటి చండాంప సన్నిథ్యవభావ్మిభా ౬ 

మానంబును నద్భుతం.౨ను వగు ననలింబి వొడమ్ తిత్సముద్భూత కీలా 
వారంటు లపారింఎలుగా నజౌాండంలు లందంతటి వావరించిన నకరి 

దివిలులు కంపతులుగా(గ హరన్నేశ నముద్చూకానలం 1 శొంకి నొందింప 

కర్యుండు! విస్మితుండ్లై శర్వాజింగూర్చి యిట్లనియ 148 

దేవి దూతుము నీవు సందీవ్త మరిని 
వింసికాక్మకులగు వైష్ణవుల మహత్వ 

మీ (ప్రభావం బనద్భశము నెలమి వా (ప 

భావమున కన్న శెక్కుడు భవ్యమతిని 140 

మవోత్ములగు హరిఖక్తులు గరాసాంకారమక్చరు లగుట విళుద్ధ సాత్త్విక 

నుణు లగుచు( (వియశ్నేంఎయవలనః బూఇనీయలు గానం (ఐశాంతులును 

విమలాత్ములుమ నిఖింభువనై 6 పావనులును వగు వారలకు భూతలంబున( 

గృద్దు లై రేనిన దృ ఎలాగారు బురలచేతనేమియని రార్యులగువారున కిలలోకో 

త్తృమోత్తములని యిట్లు పయకు(కెప్పి యూ నండుళ క్రిసా రుంగూర్చి హజమిల్లి 

ప్రక్షవకధి లుగ్గడించ రబతాచలంబునకుం ఇవియె నడి మొదయికొని యీ 

లోకంబునందు మవో మని యగు భరిసారుం డక్నీ సంజని కాగ్ని వలచే 

1ము య్య 8 మూ విన్మయిం లి వేనా నత్వాది 
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నక్షషారుండని వినరండియె నని మావోళ్మ గాంబును శ్రీమంతంబు నగు 

భార్గవ పురాణం? నందలి యుత్త రఖండంలు నందలి నవమాధ్యాయంబు 

సందాడంబు జేసి థ క్రపరాయణుండగు వారాయణుండు నరునకుంెప్పీ 

వెండీయ నిట్ణనియి 

ఆంత నొక్క నమయమందు యోగీందు( డ 

బ్ఞాశపాద వంకజానువ క్ర 

మగు మనంబు గల్లి యమ్మంతో పారం 

నండు మిగుల వాబ్ధ నఎవరించి 

నిద్ధుండు భక్షిపారు నమగహము పొందుట 

శిధిలడుగు కంథ ద్వృఢమాగా[ జేయు చాళ 

డత్వ్యనాంళీర సీమయం దధివసింప 

నేవ్చు డొకయి గిగర్యుందయు వాసష్టమవావం? 

తగుతు దివి వే నుడగ్గిళ నరుగుచుండి 

కక ఈ _9సారు తేజం 

బున( దదుపరితల మువందు( టోణాలరక వి 

లె నమూోఘ గమనమగు పులి 

యనుపను మౌ త్మడ్చృకాశ మద్భుత మగుటన్ 

ఉల్లంఘింవ వళక్త గూడు మజి యత్ముత్సావామున్ వీడి మి 

న్నేల్ణం జూచుచు వశ్చిమంబునకు, బో నయ్యోగి యవ్వేళ రో 

షోల్లోల స్థరి యాతు దుర్యగడిగా చొప్పారు నబ్బెబ్బులిన్ 

మల్గాడింపుచు ! జౌకులం మెదివె పంభదిర్యకి మారంభు(డై. 

160 

161 

1562 

158 

154 

మూ జాకుల 
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రైనా 

సా 

భార్గవ వరాణము 

తరుబుగిమై తిర్వ గూర్థ్య చుఖుండునై 

యవనిస్టు యు గిపుంగనుని( గాంచి 

దిగి వచ్చి తన్ముని దివ్యపదాద్ధింి 

అకు నమస్క్యృతి॥ జేసి ంలిత మతిని 

చతుర్మపకొ. 8 సంస్తుకులను నంస్తు 

రించి భక్లిని_పమోదించి యతడు 

మృదుతరో ౩ వచించి యుషివర్య నీవు మ 
1 హానుభావుండవు ? నా మవ త్ర మతుల 

మధిక టోనుచు( (గొవ్వి యోట్టానమువలన 
వియ్య్ముపరిన * బోవ నెరపినర్టి 

దోషమును షమింపు దుర్దోష పరివార 
భవ్య గుణ విచార కక్తిసార 168 

ఇరి సీద్బహడగు యోగికి | 

దేల(వంగా ఛ్మిదళంథ దాల్ప(గ యోగ్యం 

బంశదు మవోాత్క నాదగు 
పలుకు వినుము కరుణ డేస్ భావుక మరివై 184 

ధరణి నమూల్య రత్నఖతది కొంచ 

నాంతరి యగుచు నత్యంశమైన 

యిక్కంథ వాదేర నలమి సంపాదింవ6 

ఐడియె వాదే నమర్చఆము జేయ ' 

1 ఒకమ్మాకహెచ్చు 2 మూ నీ 
(w=) ము మను 4మూ (లో 
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తేగి 

బడిశ ఘుదేక రన పాదుర్చవ యగుట 

వివి రెండు గై కొను మిష్టమశిని 

గని చెప్పి వాని నాళని (మోల నిడి సమా 

పాతుండొటం గన్గాం యివి వరేణ్య 

కనంగ, గంథయు ఘుటికయు నవెడి వీని 

వలన నలేేమి యనుండు సర్వంయి నుడువు 

కొఅకు నుద్యు క్తుండయ్యె నత్కుూలమలిని 

యోగి వర్ముండు నమ్మవాయోగి గూర్చి 15 

మహాత్మాధ్యాకియందెన్వండు మనుజుం డిక్క_ంథ 1ధరియింప(గరల( డతండు 

మృత్వుజరల శొందక యమరత్వంబు |పావింపనయె డుం గానం. బాద 

రన కటకా సం్యగవాంబు పూర్వంబినాకు మహాయాసంబగుట దాని 

విమము మొదట! బాదరనయుగొని యుక్తంయిఎగు సొవధీరసంయమిలచేరం 

(బత్యేగయిగా శోధించి యట దానికి రసవంచకంటును వట్టష్ణ రగ 

వగ్గంణుమ ను త్రమంబగు ధృతి వీజంబునుం గావింది యుక్ఞ్యాలంబురిగు 

రత్నంబులు (గాసయిగా నొనంగి యంత నష్టాదక సంస్కార యులచేత 

సౌంగంఎగుట దృఢ(వతులగు * తపస్వులచేత దుర్గభమగు. నీసారన్య 
ముటిక నే నాంచనగుట దీని స్పర్శంబువలన రక్ షణంణ యను శ్ర 

మంచును గోటెలోవాంలును నగు సువర్ణయు గావింప(గల దని వల్కి. 

యతం దూరకున్నం దద్వచనయి విని న్మయమానుండగుచు నిజాంగము 
వందు దరుణార్క. సన్నిథంుగు కంచుకయి. దర్శింవేంజేస్ సిద్ధం 
గూర్చి యిట్లనియె 168 

1మూభళ 2 మూ తవస్సు 
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ఆవె 

తేగి 

భార్గవ వురాణము 

నేలుచొంది రన పాధనమువంచు నీకు గ 

శ్ఞముచేత ! ఇహురతీ నవియె నకట 

యాయాన మని చెప్పి యమ్మునీర్యాదు/డు భక్తి 

సాలుంతు తనేదగు? జరోఆ * రజము 

ముటిక గావించి నత్ముక్లలు(డై యాదరం 

యుగబాని కొనంగి గంహూగ్ణమతిని 
దాని వభావం వినూనంబుగా( ఐల్మె 

బరికింవ దీని నంన్ఫర్మోమానను / b 

దకీషణంి భూమిధరమేని న్వర్థవి 

తారమౌచు దీని చునుడయ మనుజా( 

డెవడు దాల్చు నాత॥ డంమ వషయ నూత్న 

యౌొవనందు! చెంచు నతిశయముగ 150 

వసుధ విర్మిత సుందరత వ్యోము గాయం దెల్బికాయున్ 

రసికత బొల్చి యు శ్రేమత రంజీలు నిర్ణరతీం బొనంగ(గా 

నొనయ నమ_న్రకార్యముల నూకిన దివష్యములొచేగల్లు సా 

ధ్వన భవ సాగరంబు గడచం దనరార నయయివేడుకవ్, 

ఆని దాని [పథావము సౌం 
పున నుడివిన భ క్తిసారు మునివరుం గది శ Er 
శ్రీని సాగిలి దండం విడి 1 
వినయాన్వితుండగుతు సిద్ధ వికు/ డిర్టమతెవ్ 161 

స్థిరముగా మించు పాదన్ఫు.త్తిక (గ్రహించు 
కొని ముదంబున బలుమాణ ముమ్మిపరంన ' 
నల్పు తంకట భక్తి మత్సావహు(డై (వ 

దతశ్కేణాము(టేని ప్కలినెక్కి ర్వరిత గతిని 1628 

1 మిగముమవాసము. 82 వూ యుగము 
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ఆవె తత్పరీక్ష వేయందగు కోరి. గలబుద్ది 

చేత జితకూద కిల జేరె 

మిని వదాంబు వాల్ మృ క్రికచే దాని 

సంస్కృ /0చె సిద్ధజన విధుండు 18 

ఆవె అట్టు దిశహట మచ్చుతంుగ దివ్య 

కనకరూవ మగుట గాంచన్నాడి 

కోరణి నొప్ప దాస గాంచి విన్మయ మొంది 

యమరు లరుగు కీదెంచి రతుల మతిని 184 

వ అట్టు నమీవీనయిగా(.. ఐరీళింవి సిద్ధుం డాళ్చోర్య బాననుంచ గుచు. 

జగంబు నందలి వరుల వినాళం వెరింగి ()) యోగమావోడ్మ్యంబుదేల 

నమ్మహీధర  నిలంబునందు దృఢంబుగా స్థాషనయు గావించి యట 

వెండియు భ_క్రిసారుంజేరి తదీయ కద చంకజంయయిల గూర్చి దండంబు 
వెట్టి లేచి కమ్మల శరం వంజలింవేని థ_క్రి వజ పృాదయుంరగుచు 

యోగిర్యదుం గొనియాడి | భువనంబునం దనమంబగు తచ్చరణ పరాగ 
మాహాత్మ్యుంయి6 (వళంసింప్తచు తర్స్పర్శంబువలన గిరిోంగంబులు 

నువర్జంబులగుట రళ్చెరువుపడి విస్టుండు నిక్కంంబుగా లోకేశ్తురుండు 

తద్భక్తులు * పావనులు బారి పాదపరాగంబు పురుమలకు నకల ర్మ 

వోరంలును ధోగమోశ్నెక సాధనంబుగు నగు వుణ్మాంబగుల. రామపాద 

స్పర్శంమివలవ  నవాల్య కాపవిము క్రయైన తెజంగున ఖగేచ్చరణ 
రజన్సంస్పర్మంణువలచ మహీధరంబు కాంబూనందంఎగా( జేయ 

విడియె నట్టగుట విశ్వుంబున భగవద్చక్తుం నధికులుగా నర యేవలయునని 

ముమ్మాయి (బదశ్నీజంబు గావించి స్తుకియింది నమన్మ-రించి యంత( 

దదాజ్జ( బడని నిఖనికేతనయిగూర్చి చనిన పిమ్మట యోగిర్యద్యాగ 

1 మూ మృక్తువు 9 మూ దెంతు 

ఏ మూ భూవనం మవందసమమంబగు శ ము పై 



తెగ 

ధార్గేవే పురాతయు 

గణ్యుండును మవోద్యుతియ నగు ఛక్తిపారుండు యె గం ధరియించి 

చిరకాలంఎ! గుహాంతరంబునం దధివసించి యన్న యె యోగి పుంగ 

వులగు కాసారళూత మవాదావ్వాయలు తద్గువో ప్రాంత నరణిం 

గూర్చి పోవుచు. గువోనిర్గతంబును దరుణార్మ (వథవంబును వగు 

లేం ఐవలోకించి యందొక క మవోయోగి యోగంబుగె కొవి యున్న 

వాటని తెలిసినవా రగుట వారలలోన భూకాఖ్య మవాదాహ్న్వయులు 
గుభాం (హర్చి (వదషెణంది గావించి యిశెచ్చవలన శోయిరి నరోయోగి 

యొక్కరుండు గుహోవాసియగు యోగీల దుం గాంచయకొఅ కిచ్చ గలవా! 

డగుదు నంద వొచ్చి మారోంబుగా నిలయందు నమస్కరించిన యోగ 

ధారకుండగు ధార్గవుం డమ్మ వాత్ముం గనుంగొని 

ఛరోతపై మావెమాటికి దండవత్తు 
గాం _అ్రవామయి సేసి ఠి యుత్కయముగ లేచు 

డోనరోయోగి యట్టు నా సుగుఖమజికి 

దండము నోనర్చె పలుచూ ఆుదా త్తమతిని 108 

ఆరయ వన్యోన్య నబూవిష్లు లొట రో 

మాంచిత గాకులై యలఘు మతిని 

వారూఢి. _ఐణమతి యందు నిశ్చోలు లౌచు 

నరువొంద్ వివ్వాలానంద బావ్చ 

న్మేతులై విస్తుం నిప్పుణుల్లై _పేమనం 
సిక్రార్ములై సుకాసీనుై న 

చనులు యభ్యాకమంయిగః బూర్వవర్తన 

మగు కుశంఎం౨ నత్యాదరమున 

1 మూ బున 3 మూ దాక 

8 మూ యోత్క 



దిర్తితీయాళ్నానము 

లేగి నడిగి సౌవోర్డ ! భావ నమవ్వితులుకు 

సారసాన్న పదాని పూణా కిన్మరణ వ 

రాయబురాను నన్యోవ్యానపాయులును ద 

డియ కీర్తన రతులునై ఎహ్యమతిని 

తే గీ తద్గడానుధవస్వాద రత్పరులుగ 

భ్యదమైవన మయూరాఖ్య నద్దఇణమున( 

గొంతకోంంది వసియించి నంతనమున 

బూర్వపాగర రీరయి పోంచి యపుడు 

తొ ఒగి యోగవిద్వరులు పెం 

పుగ బారు సరస్టటయి మూలంబై రా 

క్లైగరిని వర్తిలు కీసర 

కి వగకంధర బాదుకొని యేనర్గళమతులై. 

క కన యోగానేందాంబుధి 

() 

మానికగిన గా రగ్గళు శ ర్రటోషక్కు వరి రిం 
తవమ్నున గించిర్మారిం 
బనువొంద వసించి రధికమైన తషమునన్ 
1 

సీ అంక డీర్థాచరణాత్ముండగుచు నరో 

మునిరాశా భాగ్గషముని గుజీంచి 

యంజలి గావించి (పార్థింపుచు వచిం౧] 

ననఘ నారాయణ్ఞార్యావతార 

ములు గను నక్షగ్రములు గూర్చి యేనుబౌ 

యెద నిట్లు మన్ను రమేసందై న 

భగవంళు నానతి( ఐగసిన వాడ స 

ర్వతే్యతముల నున్మీ( ఐడయి నట్టి 

111 

187 

169 

170 

1 మూ ర్జొబవనమా 2 మూ న్మర శి మూ నగకందము 
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! ఫలహురిన్న “కాధిక ఫలము పెద్ద 

లైన వారల ఆాచుట వండు బుధులు 

గాన మధునూరనుని యార్థి గడవ వలయ 

"సెలవు మూకిమ్ము కరుణ థాసింయ మదిని 171 

సకల లోకంయంచేత నేయపాయంబుదేతనేని యనమానించ(ఐడవి 

మహాచ్ము(డవగుట మవోనుభావా యాళ్ల యొసంగులి కీవ యర్షండవని 

యివిశధంబున నతండతని. |బ్రార్థింపుచున్న నచ్యూగివర్యుండు దద్విశ్తేవ 

క వాతర్తుండగుదు [బేమ విహ్వ లగతుండయ్యు మహాత్ముం ఎంపించి యతి 

దూరంగా వెంటణుని యందన్యోన్యంబుగాం (బణామంబు లలరో వెండియు 

నంత పర్మింతయి. లక్షేంపగాడునంత వర్యంతం బఐవలోకించి వచ్చి 

కాగ్గవుం ఉందు యోగనిష్టం గైకొని ధగవద్ధ్యాన మానసుండగుదు( జిర 

కాలం ఐధివనింవ నంత నౌక్కదినంయునం దా ఖిక్తిసారయోగికి ము_క్తిద 

యగు శ్వేత మ్య ర్తిక లేకపోవుట నూర్ధ్వ్య పుర్యదంబులేని వా(డు * జపాది 
కంబు చేయరా దీ నీమన్తంబు కృష్ణ భూమి యగుట న్కోడనేని యది 
లేదని చింతింపుచు యోగీఇదుడు యోగవిద్రాగకుంకగుచు నిదింజ 

నిఇదసేల క్యాయండును మవోద్యూకియు( గోటికందర్చ సురిదరుండును( 

దరుణారివింద చరఆయుగక విరాఖితుండును! (ఐకాశిత * _పఖాధో 
నిద్యోతమాన నూవుర క్వ కోలితుండును స్ఫురల్తేరుజ 5 తరణి 

నన్నిభ క కశ పీతకాశేయ వేస్పితుండును నానారత్న విచిత |ప్రఖా అ 

సత్కాంచీ గుణావృతుంకును ముకా గుచ్బా[గ లలిళాలయార విలనత్క 

రే పంకజుండును నిజపాదవద్మ “రజ గసందర్శిత కరాంబువాండుకు 

నుర్భావోయుగ్మ హకాకిత కంభిచ్చక్ర విభాజీతుండును. వికీర్ణోన్న త 

పీనవచ।స్థం థ్రీవశ్స అక్షతుండును స్పురత్కౌస్తుళము క్రావారోవళోలి 

తుండును, మణిగై వేయ లలిశకోంబుకంధర్ విరాఉమానుండును బూర్జ 

నుధాకర [పకీకా వదన కమల విరాజితుందును నుదారనాసికాగండ 

1 

4ఉ వం (తధ 5 మూ రరుణ 

మూ వాలముల 2 మూ కాతు వానిచేత ని మా 

ర మూ శ్లేష 
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(భూలలాటి వ్మిఐ _మానుండును !ఎస్సురత్కోదీకర మకరకుండం ద్యోతి 

రాననుండును గృపాకటాత సకాల పృండరీకాయచేక్షయిండుగ!. బన్నీ 

సీంవోసవాసీనుందును. శ్రీబేతుండునై పకాంతు. శ్రీ వేంంటాచలా 

ధీగ్కరుండె న్యవస్తంయిన నిని వాయకు న్పృశియించి కృపచేత 

నువరాలింపుచు మధుర వాక్యమారి నిట్లనియె 172 

తేగి ఆరయ నా యాజ్ఞ(జేసి యావరసి(ల్లు " 

నమృత పాందుర మృత్తిక నమృర భుజాల 

శకేస దుర్దభగా నుంచు శీరిని దాని 

నర్యగపహింపుము మునిం సార్వశామ 178 

క ఆనయ మళు మార ధారణ 

మున మామకి వదముగల్లా భవిజవనముల కోం 

దని భగవందుండు పల్కివ 

ముని వాథు(డు మేలుకొని నమువ్నరమతియై 174 

వ దివ్యరూపయిలగు స్తుతుంచేత ్రీధరుం గొనియాడి యట డిగ్గియం డిగ్గి 

యత్యంత మృదుంయు వ్యకయు, సథయు *భావనయ నగు మృ ్ రిక 

నతణ్మధమయిగా! గ కొని కమ్మ రీరంబున కరుదెంచి తేరువఎ*లంబుసం 

బాదుకొని వద్మాననాసీనుం దగుచు యోగివర్యుండు. కాస్తో క్షం గా 

ద్వాదకాంగయిలి యందు గేశనాది ద్వాద? నామంబుఎచేతి నమీవీశం 

-ఐగాబూర్థు వురడం ౭ ధరియించి * యష్టాకర మంతంఎ పరియం 

వుచు( గొన్ని మాసంఎఎం దేధివసియించి పిమ్మట గాంబీపురోంలన 

తేంగుదెంచి యందరి ఫతిరాజ వర్యంకీశాయియగు ఎురషో ఆ మం గాంచి 

నమన్మరింం తద్భ_క్లిలేత సురింజేసి లూగానందవరుందియ్యు. వెనతి 

1 మూ విస్ఫర 9 మూ శక 8 యష్టాం మంతేంబులు | 
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గావించెనని మవోయోగి మావోత్మ్యంఎిను నంవాడరూవంబును శ్రీమంశీం 

వను నగు లార్గనపురాణంయి నందలి యుల్తరో ఖండంబు నందలి రశమా 

ధ్మాయంబు భక్త్రవరాయణుండగు వారాయబందు. నరునకు జెప్పిన 

చఎంఢియు నరం డవలి కథా రీ చుం చెట్టినిన నతేగి కోతోండు వివరించిన 

విధంబు సూతుండు శౌనకాదుల కిట్టరియె 175 

తిరి రాజొర్చిత పాదపర్మ ఫజిరాడ్ గై 9వేయకాంభోణ భూ 

నుక గావ్ స్తత చెబ్బున్నాత వి యాన్తోక (వథావ (పదా 

నరళధ్వంన నరోమని వమయుఖి 2 వ్యాన్నాశీక మూధ్వీ ని 

ర్భర మర [భమరాయమాణ వలభ్రుగృ్భ(ద్రేభ కంరీరవా [76 

మలబార్ మే[వచ థా 

స్మర మండంవాన భువన వరిపాలక శ్రీ 

వారి వాగినగిరి నురపుర 

వరభ క్త నుర్యోదు రూవ ధవ్యకిలాషా 177 

ఉక్సాహ నిత్య ముత్ర సేవిరాం[ఘి వీరవాత వినుర 

గడ్క 

దై త్యవాథ భూమి భృచ్చకార కాగ వాయశా 

నిత్య నేత వీలమేను చివ్మగ్యాత నంతకా 

డత్యి మానసాల్ణ భృంగ ధీర వార రల్బకా 178 

"ఇది శ్రీ రాజగోపాల కృష్ణ కరుణా కేీటాళ వీషణ జ్జ పాందిత్య 

ధుర్యానవర కావనీమండలాఖిండ సామాిక్వా,ధౌరేయ నే నమర్థతాకృత 
పటహ దంధణంధణారావ విపరీత వతన్మకియా ఢిల్లికాధీ= దుందుఖిధ్వాన 

కిలాహాల వహనూమద్ధ్వజాంక కనకదండీక్శిత హీర కలశీకృితే నందీవిత 

ము ఒయావ 2 మాభ్ళ త వూ ఇత్ 
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వరాఫ క్షీర సరిభావి కోనల ౮ ఎయః పాం వారి రార సుధాకర 

సౌందర్మజీల సుఎపాయక ఐహిరీ వ మనాయకి (ఎతీరంలైన శ్రీ నువో 

థాళ్లివ శంణం-ం నంట గాసారభూం చువాదడావ్నాయలా ఇరు షోర్రమ 

కేతం బాసి యబ్బ మంటగా ట్రీ అసి ఓరుదించుు నందలి 

భక్తి రీర్ధంయినం దధిససింవ వమ్ము హాత్ములకు శ్రీవేంక టాచలాగీగ్యరుంతు 

(వసన్నుండ ఎచయ ననంతరింఎ వాంటు హస్తిగిరీపం దర్శియుటరు( 

గాంచీరాణాధయ్యఎటం ఇను ఎహాయోగ్భన్నుగహంణునలన నమ్మహీవతీ 

శ్యతులయంటు గాంవీటయు. ఎవ్వరు శ్రీరంగంటుం (ఐచే?ంచి తర్చ్వామి 

నంచర్శునంయినంవేసి మవ్వురు (వేరీ రేటంబుణం. చ ధ్రివసీించుటయు 

గుష్టష్మరింబున కమ్ముగవాం ఏ) బంగుటయు? బోరా కరక వ్యకా వరిణ 

యయిను నరోముని వ సఖులు సంంలౌక తీర్థాటనంలు తామించుటయు 

ఫక్తి్ సార ' జననీంయిగే దత్తనోటూపోర్మ్యంబును ఖినీకృష్ణ ఎననందిన్ను 

యూగివిద్యా బుహిమం మరు GI గర్వాపవృరియు సిద్ధుండు భీ 

సారానుగప యి గాంచుంయు చెండియు వరం దిరని నందర్శ్భించుదిరు 

నరోయోగి థ్తిసాం సందర్శనంలును ధ క్రిసారునకు ధగవంతుండు శ్వేత 
మృర్రిక నొనంగుటయు నమ్మవోత్ముండు [కమ్మల గాంచి యం దధి 
వసించుటయ నను కథలుంగిల ద్వితీయాశ్వానము సంపూర్ణయి 

1 ను ఒనకంరుచు 



JA 

తేగి 

భార్గవ పురాణము 

తృఠీయాక్వానము 

శ్రీకమన భువవపాలన 

లోకా _ఎ్రశాంకవయచ గుతుజనవిబుధా 

నోకహ వాగికగిగి వా 

సా కిందకావ సురపురాధ్యక్ష వారీ 

ఆం సకల గుణ గణ (పట్టా ధురంధరుండగు నరుండు వివిధ విలుధోవ 

లాలన పరాయణుండగు వారాయణుం గూర్చి (పణమిల్లీ మహాత్మా 

3 క్రిసార ముని/+బ్యుండగు ఇవికృష్ణ (పభానం బిద్లిటన్స వతని రతం 

డీ బ్ర్నెయి 

అంత ఇనికృవ్దనంక్ఞా(డౌ నవని నురుండు 

మనుండు వేదాంత పారగు( డనఘ మూర్తి 

శౌరి _మరి సదాస్తాద చంచరీకు( 

డగుచు, దీర్ణాటనముణజేయ చనవరరము 

సుకికత మతియె మని వరు 

చఎఘముండగు ఏ_క్తిసారు నద్భుత 8ఢలున్ 

అన మఖభిమవలన విని ని 

రృవిరూఢిం దదర్శ్యమఘిథక్రి తత్పరుం గగుచున్ 

అమ్మవోళ్ళుని సేవయం దా తమైన 
యార్మ గర్లివ వా(రగు చేర్చ టచేట( 

లిరుగూచము గాంచిప్మరి( జేరి దివ్యమలిని 

నందు వక్త థార్షవు వారికించి 

వ 



తృతీయాశ్వానము 

వేగి 

తెగి 

ఆంరు తద్దర్శ నౌత్పుక్ణమందు "బిడి 

మైన నుభిమనం బూరితు(డగుచు భి 
సారుని నువోత్ముని( జేరి నంతేసంబు 

చే(ఐణామంలు! జేసీ నిస్తీర్ణమతిని 

పలుబూజు (మొక్కి. (పియగ 

దర్గా డగుచును నర్మ పహ్మృష్టి రనురువు(డై య 
డాలి మతిని వార్షకాష్పా 

కురి వీష్షణు! డగుచు నర6 డకుంరిత భక్షీన్ 

శకిరోమునం దంజలి పుటంణు. జేసి యిట్టు 

రినియె గంఫీర వాక్యంయి అకేని(గూర్చి 

భక్తిసార గుణ శీర వరమ యోగి 

రాజ నారాయజాం ఘీ నరోజ మధుప 

కరము దృఢ నతు'డను ఖూ 
నురునకు !నే( బుట్టీకాడ సుజన విను౮ని 

న్నరయట ధన్యు(గనై డిని 

ధేరణిన్ ఇవికృష్ణుడనెరు దాసుడ నేనున్ 

ఇపుడు నా జన్మ సవంంబు నిలన నాదు 

థాగ్య మఠులప్ము ఏ పాద పద్మ దాన్మ 
మొన(ఎ మాకు గరణ'/ జేసి రసీక మతిని 

ధత్తే జన్ అన్ను రాకార క్ గ గ్షిసార 

117 

1 మూ చేనుడ్టీ 9 మూ కక్తసార 



118 

తేగీ 

భార్గవ పురాణము 

ఆని యిట్లు వొగడి యవి 
(ఎని కడ చూడ్కు-ం దిసించి మునివాయోకు (రే 

పున వీనితోడ( దన కుం 

౭నులు తరింపుదురని మదిని స్మరఆ సలువుచువ్ 

ఇవతర వంకిజవష్మం నెకాయేు గల్లా సరందుచందు నిం 

పనే ధర ణీనురో త్తమ సమున్నకు స్నాతుగం జెసి _సేమమై 

యనయిడు వొనివర్వు. డను వొంద(గ( ఐంకరుహాననన్థుగా 

నౌనరిచి సత్క్బృపారస మమానళేం (గ్రమ్మె నన్ముగవోఢ్యుండై 

అందు పృాత్యార్తికా మధ్యసునందనర్చు 

నిందిరా నహిళు ముకుంచు నీవ వచ్యు 

కుని నిజవరను గురుని పౌరినిదంంచి 

ధరణి నుర శిరమున నాక్మ కరము. జేర్చి 

11 

18 

ఆగ్నిరుం డను ర్హమంబు నున్వర వర్ణార్థ నంయు క్షంబును మం| గరాజంబును 

వగు శ్రీమదషాశరమం లేం బుపదేశయి శేసే విదవ యూగం జేసంగి 

వ్యూ నార్మనేము: గావించెంగాన విష్టథభక్తుల బాత్పల్యంబు. లీన్ష్ష్ణంబ 

సఫలితీయి ఈద్భ?ం ఐభావంవి గాన నంత నా కష్మందు కృర్యుత్యుం 
డగుచు. దత్పదారవింద ంబునకు( (బిజమిల్లీ నంతిఠంయి సేవ(జేయ 

నిగ్చయింపుచున్న వాం డగుచు దక్సావ్నిధ్యంుంం దదివసించె నట 

భార్గవ యోగీర్యదుండు శత్సమీవ గువోంశరంబునందు వచలీకృతుం 

డగుచు యోగనిష్టం గై కొనియన్న తత్సమయంబున నొక్క క వృద్ధాం 

గవ యితరుంగు ఒన్నశ్లేష్టుంచేత భక్రిపారు మాహాత్మ్యం బాఠరించి గుహా 

సొంతం ఎన కే(గుదెంచి (పత్మహం విగ్గువో మధ్యంయివందు గోమయమన 

1మూ సుకు & మూ హృద్వాంగన 
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నలికి ముగ్గులు చెట్టి గంధ వుష్పాకత ధూపదీప అలాదురివేం యథా 

విధివలన నమీభీనంచుగా నర్చించి నీగాఇనాది పజామయిల చత భర్తీ 

పూర్వకం ఎగా వలాదు 1 ల గొన్ని దిబంిలు గడపి యయ్మాదునలి 

యతని నుపాసింప వంర శ క్రిసారుండు యదృచ్చబేత( గన్నులు దెజచి 

రత్మూండిగుచు నా సమాధి గాంచి *యచ్చోటి నరసి కరుణాన్విరుందగుచ 

నిటనిరా 14 
అ 

ఆవె సీదుసేవచేత నేను నంకుష్టండ 

నైరి నధికవరము నడుగు ముజ్జ 
గముల నెట్టి దుర్గథివా దాని నొనగాద 

నతురి మరిని నంంయంలు లేక 15 

క అని పల్కిన ౩ మలిన ?రో 
2 నలినముఖి వృద్ధురాలు నద్భ కిని (మొ 
క్కిన దౌచు నమ్మవానితో 
ననియె మృదుల ఛణితి నిస్తులాన్లోద మరిన్ 17 

ఆవె 16 నికృష్ణ హేయయుతమగు వీజర( 

దౌల(గం జేసీ మా కతుంయి వచ 

యంఎ నారు * యౌవనంబు నౌసంగుము 

కరుణ బేసి ధక్తకర్ప భూ 18 

1మూచుంగు 2 మూ చ్చోట 
క మూమలిం 4 మూ యవ్వన 



ఆవె 

త్తేగీ 

అనవ్యం దవ్యాక్ళము విని 

రవీవఘుందగు భ క్రిసారు( దలివా సీ కె 
ల్లీను సిలించితంఖబగు న 

తను గాగల దని వచించె లాలిత ఇజిరిన్ 

భర్త గర్చలుండు వల్కిబ చొప్పున 

ఐరరనారి గంఅన మున నూత్న 

యౌవగం వ పం యనుచకు దివ్మ హౌం 

దర భాగ్య యగుచు ధన్య మలిని 

పరి రాజు లన్మవాని పద 

బలం సంకు (మొక్కి. పం. జనిభాశ్న కృతాం 

కలి వుంమై వినుకించెన్ 

గయ సంహ యనుచు గౌర వవజితిన్ 

విగుతించు దానిచే న 

మ్ముని పీతుంగగుచు మోదమున నొన(గ ధరా 
వన పఠ్నీత్వంబై బెం 

పునగు పరమభాగ్న మధికముగ నా నరికిన్ 

తర్పియో జాతీ రుదిరతౌదార్యగుణ వి 

శేవయై మందిరమున వసించియన్న 
సమయమ నం గాంచికా పురీశ్వరుడు వవవి 

హోర సక్త్రమవస్కు,దై యకిరయసన 

భార్గవ పురాణము 

20 

21 

ag 

28 

24 
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డా 

త్రేగీ 

తేగీ 

నరజిని రా ఆం్యద “దన 

గరిగామినిం గనరిగ్యాాతి( గంజదోళా వ్ 

గురుకోక న్రనిం గ్న్కొాని 

నేరరాయ। రూ? యవ్వగస్థలి యంచు 95 

వరిపూర్ణుడగు నురాకరు! గాంతి నింసించు 

నరనంపు మందవోనంబు గిల్లి 

నీలోత్ప్సలం యల డాలు డీలు గణింప 

మీజీన ఓనుదోయి తీరు గిల్లి 

కరాంచనకరిలళ వకా?ంు వైకొన్ఫ 

చలిని పాలిండ్ర సొరు గల్లి 
కాంచువారల చిర్తకమంంబు లిగలింపం 

గా మించు రాయంచ గతులు గల్లి 

మింగి భాబంచునర్ట మెజుంగు(డీప 
బీగీ సరుర్కొను సెమ్మెని నిర గడింగి 
మదనమంకాధిగేవత మాడి? దోంరు 

నీరజాశని నా ధారుణీవిళుండు sa 

దేవ దోదనమువలచ దెలియణ (చీ 

న్నర వినిర్భిన్స్న వృదయు(డై నంతనమున( 

బువ్పసొయక శే సంపూర్ణమలిని 
దాని. గళలూరి రరినల్సె ధగ్వుం డగుచు a7 

ఆంత *లి యందు వహీ 

కాంతు(డు నేలి( జేర్చుకొని సుఖిస్థితి నిస 

ద్ధాంఠమున మనిదికొని యా 

కొంతమ టిరకాల మేలి కంతుని కేన్ 28 
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భార్గవ పురాణము 

తన గృహనీమయందు సర కామరసానన భూవజాంగియై 

దనరుః నామెతోడ వణుధ రవాయకుం డంగజ్య్వూరం 

బునే ఇ” దూఎపానుపున( బువ్చశరానను కేశిలో సుఖం 
మిన నధెజ్యద్థిం గాంచె నరౌాధనుతో ఐబాఎంధరీతులన్ 

ఆంఠ రొంప బూన్ యౌవనార్మి 

లోకనుందరి వా మృగలోచనను గు 
అంచి విస్మితు(డై ధరి కీ విభుండు 

పలికె సంరోవవి“వంంై యలఘమతిన్ని 80 

లొల్లి పా క్యగహణం ఎనందు మవయి సమాన వయన్కుల మగుట నీ 

యం దవషయంబగు వయస్సును నాయందు మయంబగు యెవనంబును నౌట 

దేవీ యక్కారణంబేమిపల్కు మందున విస్మయం బయ్యెడు నని యిట్లు నుడీ 

విన విమలాంగి భృక్తిసారు శీవంజేసి యషయంబగు యౌననంబ 

(పొ_పం ఐయ్యెనని నథింం వెజీంగింరి ధరేశ్వరా విమ్దు!ధక్తుల వాయించిన 

వారికి లభ్యంబుగావి దేమి యైహిళంబేని యాముష్మెకంబేని యిందుకేని 

దుర్లభం ఎ గా దట్లగుట నీవు ?మ్ముండగు ఇనీకృష్ణుతో(గూడ శ_క్తిసార 

మునీశ్వరు వారాధించి పరమంబగు (శ్రేయస్సు((వావింపంగల వనెడు నేత 

ద్నారంం వాకర్టించి మహీళ్ళరుండు దురవాంకారనంయుతుం డగ్గుడ్తు 

నభాంగులగు దూతరి నాజ్ఞావనంబు (బేసి శేషపర్మంకళాయి మంచిరంబున 

నుండు ఖనీకృష్ణాఖ్యు మత్సన్నిధికి. దోశం డనుండు వృవతివచనం 

వాలించి యా దూతలు త్వరితీయిగా(జని యమ్మవోత్ము నతని సద 

నం ఎనకు( దోకొని వచ్చిన బాని విధ్యు క్షంబుగా' బూజగావించి యా నరే 

శ్యోరు( కిట్లనియె 81 

8 మూ తుక్తు 
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తేగి త్వర్గురు మవాత్ము దర్శించ దవరుకోర్కి 

ఆవి 

నమరుదువ్నా(డ నేను మహానుభాఎ 

యమ్మవీందుని శమలావరాల ఘికిమం 

మధుకరుని నీందు. దోతెయ్ము మహీత మరిగి శకి 

భుచిని మవోకవ్నిపవరుగా నిన్ను గ 

వులు బల్కుయందు రుజ్టుల మల్ష( 

ఐర(గు గంభీరార్థ వదయుతయగు నొం్య 

కృతి మాకు జెవ్పు ముళ్చతి( గడింగి 

యాభరణంబు లనర్ధ వస్తువులు వ 

స్తంచాలు నీకు నొనంగెద నని 

పల్కెదు వారాలు. -రికించి సంపూర్ణ 
భావు(దై యధిక తవుయైన 

కృష్ణయోగి రోవక్సళ ర క్రనయచు(డై 

విశిత ఫణిరిలే/ దృజీకఠించి 

వల్కె. మర్గురుండు భగవత్పదాంబుజ 

ధ్యానము ఖ్మచిత్తుం డమల గుణు(డు 38 

త్పజికృకారవిందభవభ వేం దపముఖి ౧ర్జరుండును_ మవోయోగీగ్య 

రేశ్వంరుండును నగునట్టి భ_క్తి సారముఖ్యుండు నరపాలాంతి కం బుద్దేశించి 

యెట్టు రానేర్చు దుర్మతీ విభూతి ద్వయనాథు ఐహుగుణం_లు కీర్తింపు 

చున్న మద్యాక్యింబు దురాత్ముండవగు నిన్నుంగూళ్చి యుట్టు పల్కానగు 

భగవంతుండుంటోలే వీ వివ్య(దగిన వస్తువులు నిక్కంఎిగా నిఖిలలో 

హమయంబు లనఓ( గుటిలాననుం డగుచు మక్ శ్షిరియందు మీరు ఐవు 
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ర 

తెగీ 

భార్గవ పురాజవం 

నర్షియి లుండ్షందగ దని పలికి తర్క్షణంబ యంత వురంబు( అవేంచె 

నని మవోయోగి చూహాల్మ్యయిను (శీమంతంయిను నగు భార్గవ వరాచంబు 

నందలి యు ర్తరఖింయంలునందు నంధాదంబుంేసి రక్రవరాయణండగు 

నారాయణండు వరునకు నేకాదశాధాయంబు( జెప్పి వెండియు నిట్టనియె 84 

మసుడు మవితపొంధి ఎకాకిత చిత్తుండు గృష్టయోగి త 

ద్ఞనపళి వల్కు పల్కు విని సామ్యము వీడ రోవభానికా 

నను(దయి యాత్మ దేశికు ఘన్ముపతిభాం రే(బేరి భక్తినా 

తని షఏపంకఠమ్ముల కుదారత (మొక్కి. వచించె సట్టాలన్ 55 

నిగమాంతే విశారద్ యీ 

&గతీవం డధముః డగుట నకలాచ్యుత భ 

శ్రేగా వినిందం నిప్పా 

వేగు ఏఎం శఐమేని నిర్వవలవదు నియకిన్ 86 

వాని ముఖ దర్శనము మవిపావహేలు 

కంబగుట నేను దేశాంతరంబు గూర్చి 

యిప్పు డోరిగద నావతియిమ్ము మునికు 

లో తమ మహానుభావ యనూన చరిత B87 

మునివశు(డు భీ క్రీసారు(డు 

ఘవమరి యవ్వచనమువివి కరుణావిధి చి 

మ్ను నెడని నహంప నిమునేము 

ననువుగ నే నీమవెంట నరుదెంతు నిలిన్ 88 
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ఇనికృష్ణుడు గురు దేవతా పమేతంబుగా డేశాంతరంబు వనుట 

వ 

లైనా 

లేగ 

ఇందు వేసియింపరాదు గా ఘజంగ +యనుతో(గూఎ 3 నరుగుదెంతనని 

వల్క్ శేవపర[0కశాయి. ని ధికే/గుదెంఎ యచ్చేం గూర్చి విధివంతం 

బగా. క్ నికామయి లాచరించి కృతకాం_రి యగుచు స్సనియె ag 

గ్రీపతి శౌరి య్మా3తవత్సల మురారి 

నరషలోకేశ ఇర జగదధీ? 

కేశవ భుక్తి ముక్తి పదాకోదాఆీం 

భుజగ భోగకయాన పుత్యాచిరిల 

మచికుందనుల జగిన్మోహవాకార య 

కష ₹0కరవందికార్యఘి. ఎద్య 

బుధసేవిత పురాణ పురుషో ర్తమ ముకుంది 

యామ్నాయవేద్య (పాజ్యంరంస్థ 

కిష్టయె గి మహార్ముండు కీ_ర్తిపరు(డు 

నేడు నృవ "వరుషో క్రి గణించి యింర 

దేశమున కేంగుచువ్న వా ఢీరు ఎన్మ 

నేను వోయెడ మనసున నిశ్చయించి 40 

నిమిషంబేని గిమిషార్థందేని కృణంబు నగ్నెందాయ నహింప భవవ్వ 

యోగం ఐమల్సాహంజటుగాన సనర్వెశ్వురా సీస (శీఖభూమి నహాతుం డవగుచు. 

ఇణీంచిశయసిం ఎతో( గూడి. నన్భుష్డేశించి. సంంంముగా రమ్మని 

వల్క్వ వచేనంఎి విని యట గుతూహఎంఎపరలఏ భక నిక్యానపాయి 

గావున భక్తవత్పలుండగు ధగవంతుండు ంక్షి యామి యిక్తుం డగుచు 
శేషతల్పం ఎుతో(గూద గమనోన్ముఖులును బిరీత్వరులును ఎగు నా గురు 

శివ్యల వేంబడిన నరిగె నంయన(గల యఖిందేవఆలును దత్సేవాన క 

1 మూ కర వజామ £ మూ చమదార్తత కీ మూ షురు 
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లేగి 

భార్గవ పురాణము 

హృధయిలును స్వస్థానంఎలు. బరిర్మోటించి కమలాపశిం గూర్చి నని 

రప్పుడాఖురి గెవవివర్ణిం యగుచు నత్మంతంబుగా.. గివ్ప్రిళ యగుట ధర 

సవార్థి మ "ధరి యగుచు( గంవింప ది౫లు తమం!బావరింప నావఠ్యుండు 

స్మష్పభుం దిగు దిక్కుం నంధతమవంబిం బర్వీ నట ఖావివాశన 

నూచకం.ంగు వివ్విస్మ యేంబు లఏలోకించి మహీవిభుడు నయాళుం 

చిత్తుం ఎంచు సగవదృక్త హేళనయి. దీనికి! గారణంంని యెజీంగి 

మంరీ వార. నం ఏంతో. సూడ నషపాలయి నంతికంయిన కోరుగుదెంధీ 

తచ్చరగాస్తంలుల కలగ యిట్లనియె 41 

శరణాగతవత్సల ని 

ర్భఠ నుఖవద భ క్రిసార పరమదయా సా 
గర నీ |వథావ మెలుంగక 
గఆవిడి స నతిశయావకారము ఇగతిన్ 42 

ఠామసు(4 దృరహంకృతి తర్పరుండి 

రాజ్య సంవన్మదఎిన గర్వంటు. గాంచు 

నెన దడష్టాత్కు(ను హీనమానసు(దిను 

దువ్తబుద్దిని నను వివ శిస్టచరిత 48 

కరఒం సికాంత వ్యెగబాండ గావ గృపాయిధి నేను నీయెడన్ 

గఅపీన య్యే దీని వనుశింప దేలిృి శమింబ తోషణ 

ిస్క్ఫురణు(ర వౌచు.(గమ్మఅ మదీయపురంబున "కేగుదెమ్మట 

నృ రహిని నంతేసించి ఎనీవాయకు( డాతేనితోడ నిట్టనెన్ 44 

1 మా దాత 8 వూ యరిభీంగము 'స్థిరమతి' యని సవరింపనగు 
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ఆచె కృష్ణయోగి నాకు మోయు (డు తన్మంలఏ సం 

తోష పెట్టే నీవ కోడి తెమ్ము 

నాకు జాడ కోధనయ నిండి ౨ది 

ఉన్న నతని వాక మాలకించి 45 

చోళ మహీపాల (్రార్థవంబున విని కష్ట భకి సారులు 

స్వధామంబు (వవేశించుట 

కేగి. ల్మీవముగం వోయి మనికుంకింకు గృ 

యోగి వదగుంఎలుడి కరయుగమ చేత 

దృఢముగా దత్పదాల్డి యిచీర్ణ భ_ర్టిం 

ఎట్టుకొని య|శువులు రాల భవృమతిం 46 

వ దీనుం డగుచు గద్గద బాక్యందిచ గనియె 47 

తెగి భువిని రఖాగతిని యెట -ంనిడరెం ద 

చెఖరిగ రీబాగల వత్చలురు ఫ్ 

వత్సమామలు ఎగమున భక్తులకు గృ 

పారనముః జేన్ పో్ఫోతురు సౌంమతివి 45 

ర్న ఆపరాధ సహ్మసం ౫ రెన్ని క్షమియింప వంయు(గాన ఏన్ను (జండిన వాకు 

నీవ 1రణంబ వగుటం (గమ్మఆం గాంచీపురి కెతెమ్ము నన్ను కాలింపు 

మని నుడివిన క్ష వానిధియ ౨( గృష్టమాగి ! నంయసుం డగుచు వెడలి 

గురుంజేరి ళక్రిచేరదార్థించిన ధర్మని రగు భ_క్తిపాయంం డానంద కందళిత 

పృాదయాంతంంగుం దగుచు శిష్యదాసానుదాన మహీపతులతో( గూడ 

వండియు( బురోత, మంబు (పవెశించె కేషపర్యంకళాయి యిందిరతో(గూడ 

1 వూ ఆపారసవహన, 
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స్వకీయం -గు ధామం ౬ జేరి నప్పుడు భూమియు దేవతలును దమతమ 

కాం(ామకౌనియె ఎఎం మవోముని యగు భక్తిసారుండు నారాయణాం 

తికమున _ రుదంచి ఎగర ఎకారోంుగా స్తుతియింది య త్రమో క్రి నిట్లనియె 

ఈ కిసారుండు భగివర్చా్రర్ణనము గావించుట - దశావశార నర నమా 
అజాన్ థి a 

సీ 

శేగీ 

శేగీ 

లావకఘా9నంఢ( దనరు నం?ప్పులీల 

' మలాసనాంచనికాయమలును 

వరుగ( వెసెడి నీఎ రెవ నాకోర్కి భా 

షండెదు 86గదు స్థిర మనీష 

స్వాంతవాచామగోబరుండ వౌ నిన్నెట్టు 

బుతియింప(గలను దై వతనుకాంఘి 

శేవషతల్చ. యాన (శ్రీధర య్యాశిత 

వత్సల వరదసథ్యవదాయి 

వా భువకమందు వాాష్యు నెలమి నన్ను 

ధిక గౌరవము రచించి తమల చరిత 

రూఢిగా భక్త వాశ్శానురూపవమునమ 

నిక్శము( దవర్పుతుందువు నివుజమతిని 

ఒగదరీక్వోర ౨ సద్భిశంటు నితోర 

మైవవేలుసు లోకంయనందు( గల్ల 

దహివ వర్యంకమున( దొంటియట్ల లక్ష్మి 
తోడ వసియించి (పోష భక్తులను నీవు 

ఆని దేవని, బతగశకే 

కను విల్లాపించి ధరజిధన భూపరిపా 

అనమన నునిచి మ నివిభుండు 

వనవజామని సన్నిధిని నివాస మొనర్చెన్ 

60 

bl 

ba 



తృతీయాశ్వాసము 1209 

లేగ వభువు ఎగవంరుం. డజరుండు పన్నగే? 

చైనా 

లేగ 

తిల్చుండు ఒనార్దను(డు దై వ!తనుతు( డీ9 

సత్తి భువసంబున మించె దాయ 

థోక కారీ యశెడు పేర నురుంరమగ 58 

ఆట కమ్మహాముని యగు గర్తసాంండు 
వారి సన్నిధానంబు నందు నిల్చి 

యారూడి నిగమాంతసార తత్తాంర్థంపు 

(పతిపాదకంయిగా. నివి యుత 

మంబటుగా(దగు6 ్యఐఐంధంది లోకం ౧న 

యై అమలు ఆరింుంయ కొఅకు( 

గాంచి సంతోషకారియె యి గ వి 

భూతి కవ్యానితో సమున్నడి గొని 

శేచిరాద్మర్ష సిద్ధుల గీలుకొల్చి 

విమం మతి సప్తళతహాయనవలు గడపి 

కర్తే ఒనవ ఎం 6 (వ ఇభ సదముగ 

నంబు వసియించె నిస్తులానందు( డగుచు 54 

ఆంత  వాయోగివర్ముండు. దచజెశాయీకాసంన_క్ష వారయిం 

డదు దత్సురస్థిక చకియు థోగిరాజ పర్శంకశయనుండును. దత్స 

మీపళయానుండును మధుహారియు! దదంరికస్టుందును ననామయుండును 

నగు నారాయణుంగూర్చి పణమిలి మాననయినందు నతనిని నిల్పికొష 

ఎమ్యానిలో( గూడి ( గాంలీపుంయివడరి యిల మచగు దషిణ డిళంటోవ 

నశశనదుంం గడచి విరాజమానరాజవాంన సారస పశు నిమంకోపాలో 

అుంయు భు్రమొక్షి పదయ మాంచాఖీరి పావచా4నియా నగు కసకొ 

షగంఎఏం3 తుందు నిర్మోచిం య లొనరించి ఎదస కుం" ఘోణంయి( 

వేశంచి రు శ్క్ 
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శ 

కేగి 

లేగి 

క 

ఘనంరరత్న నంకలిత గోపుర ఎర్ 

అ యుతంబు హీరగణ పదీప్తి 

విపులమాణిక్య మంటచసీమ దిబ్యా మౌ 

ఫజిలోశనాథ లయం ౩నందు 

గయనించువావి నీగస్తుతుని కట్యెప 

సారితాశామ విస్తారవృ శ్ర 

చటుల ఛఏకాని దై పసార్వలౌముని( తౌ 

క్రం్యరంకం "అది చారేవాస్తు 

7ంఖనంకోలికళ వంకా యుగళు 

కమంవాస్తా సతీ కుల్చాగవసారి 

త వదయుగ్ను గి డివ్యకీతవననధరు 

దివ్య భూవేణ చూషితు దిక్యగ్నాతు 

3వృతె గౌవికాబెతు దిబ్బపుష) 

వందనా పేరు( ఘన సామి యువ 

నన్న ముఖివద్మ వక్త వ్చాత్సరణబాలి 

బండరీకాయచేతణుం లుణ్ము చరితు 

భార్గవ పురాణము 

ర్ి 

67 

విశాలోంన్ముండును గమంగవాది నంస్తుతీండును నగు. కార్డపొణి 
౧ 

నేవలోకితు యాకంతడాష్బు  వరిహ్తారిత రోచనుం ఉగుచ్వు (బణమిల్లి 

థార్గుండు గృతాంజరింటుం ఎగుతు స్తులియించి యిల్లినియె 5a 

వెదరోరవారణ విపషుఎమర్శ్యాక్చ3 

యగు *ళు (మొక్కెద నలవాళ 

గురుమ పూజ షాడ్గుత్య మూర్తి యివ 

ఏదు గేల్మోడ్చెది గిర్మలాల్య 

1చూ రుచిర 
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తేగి 

తేగీ 

ట్రీవండి వగు ని కశేక సంస్తురి గూర్తు 

మధు రి నీకు వమస్కరింతు 

దీపింహ గమరస్వలాపుండ విగ నీకు! 

(బఅమతి గావింతు. ఎంకి బాష 

మంచరాచం ధారివా మదన ఎనశ్తీ 

నీకు సాష్టాంగ మెఆంగెద లోకపాం 

యఘహిరజ్యావ నంవార్రవై కిరి ౪ 

రీక నీ కానతి రరింతు, గృష్ణ్టగ్మాత 09 

వారి _పష్టోదభయవిదా 

రిరయ్మోగిశరీర శౌం కదం దైత్యే 

శ్వరహర శరసింహాక్ళలి 

కరుణాకర నీకు (ఐణికి గావింయి నిరిన్ 60 

స్వాత్మ చరణామృక్యపంజాయ వామ 

నాయ యని నీకు మొక్కెర -లివన్మేర 

యినఘ భృగురామ శ తియా|రావిభేచి 

సీఎ వందన మొశరింతు నిర్మరాత్మ 61 

రాప,కీది?కింర చ్చే 

దావిర్భివ రాం మ్మికిమాళ్యుడి వగు వీ 

కే వందన మెనరింలెద 

భూవర వర రామవం్యద భోగమహేందాా 69 

1 మూ నాం ఏ మూ ఎర దః 
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ర నియతి హలాగా్రాకృష్ణ 

వయి (4 వగు బిలరామ కు! (ఐఐగులి చేతున్ 

భయవోం గోవకాంతా 

చయ బంగర యాదవేం్యద సన్ని లకున్ 68 

ర గణురీంవ మోటకారో 

వణ లీలు/డ వగుచు! గీటకావకి యుద్ధాం 

గణగునం. 1వౌలించు నీ శేం 

(ఎణలెంచెదో? గల్కిరూప రోటూలాపా ఠీ 

వ అఈశేషం ఎలగు నెరరెకాతంయిలదేతి (మయి నొంది నాకౌజ కొరటి 

సల్కుమని యివ్విధం ఎవ స్తుతియింపుతుండు నతనం గనుంగొని శార్గపాణి 

కరుణాం ఎధి యగుచు 4రం గౌశ్మంచుక పెకెత్తి బర్హావం౨ంచేతీ సంతు 

ఎం గావించిన. భక్తిసాంఎ నీర్యదుం డుత్త మయి నిఖిలచిగమాంత 

తత్తార్త రవాస్మకథనాంచిలంయ వగు కృతిం జేసి యాగంబుగ్రె కొని వసి 
యింది తట చ్యకపాజిని హృదయాఐవయినం. దిడుకొని యచ్చోటువాసి 

శార్టూఎషరయిన శ్రేతెంచి యందు నిజలేషయి నంక్నేపిందికొని ఇడ 

వత్తుగా నమ్ము హాోత్ముందు మార్గం ఎనం దరుగ నొక్క విిఎప్పుంగవుండు 

కివ్యుంకు నిగమం ఏయెప్పుచు నార్ల వాళ్ళం ౦ గనుంగొని త్మ్యర్పభా”ం 

బరల కూర కుండినే- Uy 

తేగీ ఆ ధీం మగు మశీ యాగ మంు 

నుడు* ముదు క్రీ మందు నయూనవృర్తి 
సహురకయ భాగవరహోకన ఎన వేస్ 

కబుర్ వివష్టయయ్యె *ీనుర్థరిల యోద(గి కిక 

1 పొళించుకాపొలియింయ నశింవ(జేయ 2 మూవా 

శీ మూళ్ళృలి 4 మూ నుర్కరర 



రృతీయాశ్వాన ము 193 

ఆవె ఎవరు _పక్నసేయ నసెస(గినవారలు 

వారిష్మతి వినస్టగా రచింప 

నృుడు గురుండు చింత నలమెడు మవగం 

వాడు నగుచుం దదదుం లోడి వుర్త(గి ర్ 

వ ఆప్త ార్ధ్యప్తుం ఏ ధరుండగు నొక్కపురు ఎండు సుం చె తారా! 

ర|త్పభావం ఐరయక నాచేత నవ్య సేయం ఐడియిం దన్మహిమంబుసంటేసీ 

'మృచ్చుతి నష్టయగుట ౧ఠట! విషపాదాంూ 3 ర్రుల కెవ్వండు (దోవాంలు 

సేయ నతన కా క్రతేస్థానంట శష్దంణు గాక పోనేం యసి పల్కి 

యధ్యావనుంగు ఎష్వురితోం గూడ ఉని తటంలికంఎచేరి యమ్మునీందు 

పాదమ్ముల 36౧ సద్ద్విజుం డ,ఏచు సంస్తుతింది కృషానితీ |అహ్మ 

మెాగివి గాన ?రణాగిరే వత్సలుండ వగుద షమియింపుము మాం నిగ 

మయి లొసంగుమని యిట్లు పార్థంచిన మౌనీ్వరుండును ధగవద్ధావ 

ఈత్చిరుండును నగు నమ్మవణుభావుండు వౌన్నవతత్త్వింయి వలన 

వాని నుగివి కృష్ణే వివాల నథింఎలచేత ఛేనించి వ్మిపులయ+దువై చివ( 

ద్మత్పభావంటవంన ద్విజూ అందలి? దమశమ (కుతి నొంది 0ఏతవిం 

గూర్చి నమస్కరించి (కమం ఉగ్గిడింపుచు ని నివాసం ఎనకుం జనింని 

మహాయోగి మాహాక్మంంుయ ్రైమంతంగు ఏ నగు భార్గవపురాతోత్త ర 

ఖంచింలునందలి ద్యాదకాధ్యాయంటు సంచాబ- ౨ చేసి భ_క్తపరాంవీషుం 

దగు వారాయణుండు నరునకుం ప్పి చెండియి నిట్లనియె గిరి 

ర్ ఇంవో భూనురు లరిగిన 

పొలుఫొంద(గ ఖక్తిసారముని వర్కుం డ 

వుల దన్న గరాధీశ్యరు 

నలిశాయిగృివాము (పదిష్నణం బొగరింపన్ ౧9 

1 మూ మళ్ళరి 
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ఆవె 

తేగి 

ఆగి 

ముని యేయే కడం ౬న వారి 

యననమ పరివ ర్రితగళు(!డై యతని దిశీం 

పమ స్నిగ్ధ స్మితేపరిలో 

చనముల నాయా హరితు సందర్శింవన్ 

హరిపాదుండమ వివ్వ డధ్వరంబున 

భ_ీసారున కగపూజ గావిందుటి 

ఆప్పు డొక్క భూసుర్మాగణి జ రిపాదు 

డనెడు వాయ యజ్ఞమును రచింప 

యత్చు ( డగుచునుండి యేచ్వుతు ఎరివే ర్తి 

రాయ బాజ(జేయ చంఘుమళిని 

ఇగలి నవిన్మ యంగ గాంచి చని బహి 

స్టుని ఫై నర్తయు ఘవని యేమ 

వూ శావాడ్మిని యరయుచువ్నా ( డొకో 

యని దింళ గావంబ యేనినురు(డు 

బయలున శేతెంచి సరమఖభాగివతోల, 

ముని దయాంలోనిధి మునివరేజ్యు 
నురుతం తులసీ పయోజాక్షమాలికా 

ద్మయధారు విస్తుంశావ చరితు 

బూర్జ్ పుండ్రాంకి శేతేసు సమున్న లొత్ము( 

ఇూచి పాదాయి.ముం కుత్పుంర మొక్కి 

ఢధన్మమతి(గొని సి ష్టాంగ దండు నిది 
కాన్న ద్ధాంఒ౦ యగుచు ఎఎదిరులోన 

త్మిళ్చభావంఎ స్తుతియింగ్ ధారణ నురుయ 

చూటీమాటికీ (భార్గించి మహిమ మించి 

యధ్వరం ఎచ్ నహ్మాని క్యగపూ౬ఒ 

ఎల్చుటకుం గోర్కి యమ నుత్సావాలీల 

భార్గవ పురాణము 

"70 

1 

7a 

78 

1 మూ గడు నయ్యతని డి]ంపను స్మిగ్గ 

“మూర్గబద్దాం_' 

2 సమ _గ్రవదమగులో 
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కేగి 

ఆనఘుని య్య కాలకడ కమ్ముని వందుిని సరితచిత్తు న 

జన నుకు( బుణ్యమూ_ర్థి నరసస్థితు( దోకౌనినబ్బ యమ్మవ+ంం 

మఘవలరి ఎద్ధ పీరికునిగా రచెయించి తదంఘి పద్మయిల్ 

గనకపు బ్యాశయండు నిడి గారం మొప్ప గ్విజుండు దిదక్తితోన్ 

విమంఎ సుగంధ అలంబుఎ 

షమ దత్స్రతాశ నంబు గావించి సు 

ద్యయి6 డగుచు గంధపుష్పా 
ద్యిముల యథా 1 విధిని నర్బ ౨౦రిలచి యటన్ 

హర్ష వర్యాశులేషయు: డగుచు దాగి 
చందు నా భ_క్రిసారు నుక్సాహశీలి 

భవ్యతరయైన సదృ్భషక్షి. ఐజి సేసి 

పలికె వ్మిపుండు విమల వాక్సిరికిధ గడం 

ధగవత్పిియ స్మవతముని 

యగణతిత మతి యోగ ర మవిభాగ విహం 

గగమన పదనిరజ భృం 

గ గరళ గళ గర్వహారి కోలు విదారీ 

గరిమ మీట క బుజ్య మేర గళు(డవైన 

నీవిచట కేయుందెంచుట నిర్మలాత్మ 

యిప్పీడును సల్పా నా ఇన్న మెలమి నవం 

మయ్యె నా జన్మే పానవంబయ్యె ననగ 

185 

74 

75 

70 

77 

19 

i 

లి 

మూ విధి నర్చనలల £8 మూ ఆంతయు దేవి పు*లెను 

మూ డేనునల్పు ఇన్న 
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యజ్ఞశాలయం దున్నట్టి మ్మ పులందఆు కృలార్థులెరని యట్టు నభయందుం 

ఎలు వతనిం గన్గొని యా యిక్నికుల ఎత్ప్చూజ సపహింపన వార 

లగుచు రాషావిష్ట ! చేరను (కోధ చయస్సుచే నయ్యచ్యుతవద భర్తు 

నబలోకించి నిగమన్నిగటూ౨త చే త్తలును గిఖిం కాస్త (పవీణులును వ్యాస 

సమానులును నగు నిమ్మ వోత్ముల విడిచి వివ్దుచిహ్నాభిమాని యిగు నొక్క 

నరుం గూర్చి పూతాదికం పట్టు గావించిలివి రురాత్ము(డవు గాన 

ద్విజా ,మా మవాత్రగు నీ యవమానంబునంచు జేసి యీవృ బహిష్క 

శుండ వగుదు వని పల్కి యందలు నిర్గతులైన నప్పుడు. భూసుర 
(శేస్టుండును దీనుండును భగ్న మనోరథుందు నసచు నక్షపాద ముఖం 
కాలోకఎంబుజేసి. యూరకున్న యెద భక్తవత్పలుండుగాన నమ్మవోను 

థావుందు నివు కూరడింపురు హృదయకమల సంస్థితుం కడగు దేవ 

వీడింది నమస్కరించి స్తురియింవుచు నిట్టనియ-ా 79 

తేగీ ఇడర్డ్యతెశ రి ]ై సంపన్న ౨ ధీరాః 

కన కాాథ యూగివృర్కబుఎ మలి 

పుండరీకాషి కాసారి రూఎరాూగి 

వంఖ! పఫ్యవడ నిస్తలామోర చరిత 80 

విద్నాగీమద గర్వితులును భగవచ్చేక్తి దూషకులును నగు నవిఇ పుం 
నిరాఎనోంకింప్పచు వీపు వి బార్షతుండినై (వకాశింపుమని యిట్టు (ప్రార్థింపు 
చుసి యళ్యాగెపుంగం కెదుట ఫబిలోక నాయక పర్యంకంయనుండును 
_లూమీకర శంస్పర్శ కో WOT దేదీప్పరూన చరణ సర సిరువంండును 

పె్చర కర్కాదే తట ఐద్ధిథసటూన చామీకరాంయరుండును 1 ౦ఖ చక 
తాట "కి గార్ల వందకి సంయుర వా స్రకవులుండును శ్రీవత్సమణి 
కినవ్మన చందనాంచితి వక్మస్థలుండును హీరదర్పిణ [పకా మాన గండ 
మదం గ్రాషిర అండలుందును నదార సుమ విచ్యోతమాన బాంపేయ 
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కాళ దాంకుందును వాకర్ణ విస్తీర్ణ సముత్చుల్ల విశద కము నయనుండును 

సుకర దిరహాస చండికా పూరబిందా'ధర సమన్వితుండును శరదిందు 
ఇన్నిథ ముఖమండల (మాగెతుండును సుభూ)లంచికాసి కాలకాస క్ష 

ఫాల ఇలకుండును చారుకోతేర హార కేయూర మంశామంటీర కంఠాన 

విభూషితుండును నహీం|దేంద సేనేఆ ద (ముఖి నిత్శసూరి కమలాసన 

వాన సురేందాది నూరాష్పరోగణ వసిష్ట వ్యాస వార్మెకి మఖ భాగవ 

తోరమ ననకాది రాగి నంసేవితుండును జగదీశ్యరుండును వికోంరజ ఏ 

రమణ సంకాశచ్చతరామర శోభితుండును నగు హరి నభామధ్యమంయునః 

గాంయవారల కంచణికీ( కౌడగట్టినప్పుడు ద్విజో త్ర మురింద ఆు( బక ంవికా 

ఫీరఖీతులును విస్మయాకులిత చిత్తులును నగుడు మాటిమాటికి చండ్రంబు 

నెట్టిన భక్తిసారుండు తద్భ్భృత్య దేవకాగణంఎబుల సంస్తుకించి లక్ష్మీ వ 

కరుణ నొంద |వాంజలు అగుదు ద్విజులు మదపరాధము తషమియింస్త 

మని పల్కిన వాళ్ళం కాలికించిన నాట నేవిళ్యపపుంగవ్వలు అ్రహ్మ 

నిష్టా గరిష్టుండగు నాభార్గవ నందనుంగూర్చి ప్రణివత్తిచేసి చరణంమింం 

గూర్చి పలుమాలు ₹రణంబు నొంది యిట్టనిరి 81 

సీ పము హీనమతుల మింవొంద దురఖిమా 

నుంము గర్వితుల మనూన చరిత 

యజ్తానుఎము నమోహాత్ములమ. సమత 

రుం'ము కామ్మకోధ కలిశకకుత్సి 

కాశయులము దుల్మదాంధుం 5 మవరాధ 

ముఖ్యాభాక్కులము నమూఢ నృత్తు 

అముగాన వీ మహిమ మెజంగలేశయి 

గీళఇలేశగర యిండీవరేశపాం 

1 మూ ధార 9 ము కోటిర మజి 

8 మూ వీమహిన 4 మూ లమసదా 5 మూ మవీవ 
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లేగి, కమల మరసిన ఏ8 సకార మేము 

నలిపినారము నమవత్సలు (గ వగుట 

తమ యొనర్పును కారుత్యిజలధివగుచు( 

బరమ విభబానుకార శరభ క్రిసార 

దారుణ దుఃఖవహ్బి వధిత ప భవాయిధి మున్గు నట్స్ వి 

పార జలాత్మవృత్తుల మళక్తులిమై కగు మాకు 1జైరనౌ 

తీరము నీదుపాదమమ చివ్యపునావను( జెంది "నిస్తుల 

సార టోవ(గాం గంము భవ్యమకిన్ మునిరాజ శేఖరా 

అని యిట్లు భూ సురులచే 

తను (బ్రార్థితు(డగుచు నత డుదారదయాలో 
కనమున వారల గల్గొని 

భునతర నంతోషదార్థి గడలుకొనంగేన్ 

భక్తిసారుఃడు (వాహ్మణురి ననుుగపాంచుట 

82 

88 

84 

పరికింపుచున్న నిఖిందేవరలకు( ఐరిదారోరోంబు గావించు కొఆకు యోగి 
వర్కుండు వృాదయ కమరనికేశనంబున దేవుం జేర్చి (వవ్యాష్టుండయ్యె 

నంలే (బవ్మోదిదేనతలు తత్పభావంబు నుగ్గడింపుచు. దమతమ నిబానేంబు 

గూర్చి చనిరి వ్మిపపుంగవులు హరిపాదుం గూర్చి నమన్కరించీకొని 

యాడి మక్క్బు*ళఠాపరాధంబు తృమియింప్కమవి పల్కి. భూసురుం (వార్జించి 

[వపవృష్టులగుచు యజ్ఞంబు యథా (కిమేంబుగా( బరీపూర్జోయి గావించి రట 

చ్విజు లధ్వరాంతయివందు హరిపాదు వారి పియ( గావింప (జాహ్మ 

ణం డవకృధస్నానయి సేసి మహీసురులతో(గూడ భ క్రి సారాంతి కంబున 

1 మూ జారనౌతీరని ఏ మూ నిస్తుక 
రీమూదు 4 మూ తృృపా 
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కేతెంచి పరమంబు( దక్ప్చాద తీర్థయి గలి "శ కృసాద ంబువలన వద్భు 

తేంబగు మౌర్వ వృఠాంతంబంతయు నెతేంగి ముదంబున( (విణామంబు 

గావించిన యోగీంద్రుం డతని( గౌంగిలించుకొని యభీష్టంబిగు వరంటౌసంగి 

యందన మ్మిపు నమజ్షాపించి ఖనికృన్ణ సహితుండగుచు ఐవాయోగి పరి 

వ్నతుండై (కీరంగాడి దివ్య షే త్రంబుఎం దనయయి సంచరింపుచు యోగ 

నమాధివే నుండె *నెవ్యండు కలుషాకీఏవాంబగు నీ భ_క్తిసార చరి తీంణు 

వినుచుం బలుకుచున్ ధ_క్రింజేసి పరియింపుచు నుండు నతండు పు క్త్రపొ త) 

సంవత్తుంచేత ను త్రమంబగు నాయువృనొంది “యంకేయిన యోగులకు 

రుర్టభమగు ముక్తిం జెందునని మహాయోగి మో వోల్మ్యయిచు |కీమంతంబును 

నగు భార్గవ పురాజంబునందలి యుత్తరఖిండంబు నందలి తయో 

దళోధ్యాయంబు నంవాచరూవం బుగా భ క్రపరాయణుండగు వాాయణుండు 

నరునకుంజెబ్బన నమ్మవళండీట్టనియె 

నారాయణ మునిశర 9 

కక రహి (మొక్కిడద నో ఉగత్సావన స 
వారూఢి భక్తీనారు న 

పార మహ తంబు వల్కిలౌ చి తేముగావ్ ళ్ 

పరమ్మశేయ। కొంద 

మరయంగ ( బమిత ీమునగు నమృత|[ప్రద ము 

క్కరమునగు యెగి'"వర్ముని 

చరితము విని వాకు. దృపి చాంచు ణేవా 61 

న రాదు 

మూ యతంత్యత్ప 2 మూ నవం 

వూ (దాం 4ము నందలి 

ము కైరహి మొక్కెడరనో +గల్పననీ 6 మూ మనంగ ఎమృ 

మూ వరు 
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లలి గ్రమ్మఆ శగనద్భ 

క్తుల వైభవ మమనదింపు గురునాయక యం 

చరిముకొనెడు నోనరుతో( 

ఐలికె విభుం డవ్యయిండు భగవంతు! డొగిన్ 

1వరమమౌ నీ యె గివరచరి తము గూర్చి 

నీచేత లెన్సగా నేను బళ్న 

రేయంగ(బడీతి ని శ్మేయన్సునకు భగ 

వచ్చకి చరిత ( వజముకింది 

నిర పాధనము రే దిశి నత్యమౌ నిన్ను 
గూర్చి వచించేద గురుమనీష 

శాం్యఘ్ భర్త దార్మిరంలు విను కామ 

పర్జియనెడు నదీ (ప్రాంతమందు 

హర్షమగు పాండ్యదేశంయి నందు గల్లు 

నఖిల సంవర్పషమృద్ధిగా నలరు బుండ 

రీక నగరంబు నంతర గ్రేకరంచు 

తశ్త్రసందాయోకము ము క్రిదాయేకయి 

ఆందు 

కారి నాథనాయికొ దంపతులు తవం బొనర్పుట 

ధరణిపై( గురురాజుచే ద్వాపరంబు 

నందు బాలింప(బడి రురుకని తనర్ప 
నందు వసియిందు ప్పరువుండ వాడ్యు: డమృత 
విలధివాకాన ఖండు రాషసవారుండు 

4 మూ వరమంబైనయోగి ర కంబు 

88 

89 

90 

91 
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వేగి 

లేగ 

తేగ్ 

సురనిఖి'!లౌభు మౌళి మణిశోలిత పాదపయోరువాండు ను 

ఇ్ఞరతర మూర్డి నచ్చట వసించిన మానవుల విష్ణు త 

త్పరులగు టమ్మనో మహిమ భాసిల వారలలో మహామవంం 

డురుతర మూర్తి నిర్మల గుజోన్నత భాగవకార్మజుం డిలన్ 

రవ్టీజానాథ నద్భకు డమల గుణు(డు 

వనరి యనుపేర నమరినవాండు పరమ 

త త్వభాగ విదుండు నద్ధర్ము( డని 

వలవ నుదృవమయ్యె నుజ్జ్వ్యల యకుండు 

అఆళనివలన మవామపాండై న ధర్మో 

ధరుడు జనియించె నా సభోర్కరునివలన ( 

జ్మారి పాణీ యనెడువాండు అవనమొందె 

నమ్మహుని కయ్యె ర_క్షదామాహ్యయుండు 

ఆతనికి గర్గ మ గోన్నత 

మతిమంతు(డు సద్గుణుండు మధువె. రివధా 
_ైకుడగు పాటల లోచను( 

డతుం యళోధకుడు వై భవామర పకియై 

అమ్మవోత్మున కేయ్మె నుదార (0బు(డు 

నిర్మలాకారి ీనక్కారి ధర్మోకారి 

యగు మహో మవ డాతన ఎరు తనయు( 

డనఘమతి ఎగవక్కార్యు న చునుండు 

141 

902 

a8 

94 

వం 

1 మూ నిఖిలధ మూ విధుండనద్దర్మ శి మా నత్యారి 
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తేగి ఆధిల గుణముల కాకరుడగుచు వుడు 

నంతతము వృద్దిః బౌంచుట ఇనకు( డతుం 

నవ్యశారుణ్య నంయుతు ధవ్యచరితు6 

కుకుం బరికించి విభవసంపూర్ణ మతిని 97 

ద  ఆశనికి రూవయానన కమంచిత ఎతజ ఎషితాంగియో 

గతిని వివాహమున్ నలువ స్వాంతమునందురి టింతచేసి సం 

చికపళమూరర్తి ధార్మికుడు శీను డతండు నమీవ వల్రికా 

స్థితం !సుగక్త వర్కు నముదీర్దగుణున్ విభవాధ్యు ధీమజీన్ 08 

క కంజా ప్ర వతసుని( గని 

మంత్రిని. (బేమ సేసి మధురాధర శ్రీ 

కంబాషభ ర బెండ్లి నొ 

గిం జేసెను నాథనాయకీని గారికి దాన్ 09 

వ గుజశాలియగు వృకునకు వివానాయి గావింవ భగవద్నక్తుండగు నక్కారి 

విస్టళక్త యగు ఇ ర్యతో/గూడ! టిరకాలంబి. _పవ్యాస్టండ్రె (క్రీడించి 

ధర్మ వత్సలాండగుట నవ్వు డమ్మహుం డనపత్యుండ్షై సుతార్థంబు చింకిం 

పుడు! దపయుచేత రమానఖు నారాధించెదనని నిశ్చయించుకొని 

భార్యతో(గూడ గృవంయు నిగ్గమించి పుజ్యయు ఆగ(త్నర్సిద్ధయు 

నమనాశినియ దర్శన (శ్రోవణంబులవలన ముకి నొనంగునట్టే కామసర్టీ 
తరేంగిజిం జేరి యందు యఖాన్యాయంమిగా స్నానంబు చేసి విధ్యుక్రయిగా 

హరిం బూజించి హృదయేకమఎంబునందలి ఖైవతిం భబియింపుచు 

1 అఆతనిపేరు కమాలా ప్రవచు(డు 2 మూ కంవాత 

9 వూ భర్త 4 మూ 7కి 5 మూ సిద్ధి 
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నిత్యంబు నమాధింబేసీ యను త్రమంబగు మం తరాజంబు జవీయింపురు( 

బరమంబగు తపంబునీ నిటురి సంతప్తుండగుటు గురుకాధీకుడును భక్త 

వత్సలుండును నగు పద్మాతుండు రమానహితుండగుచు నెదుట నిల్చిన 

నమ్మహామహుం గసుంగొని తత్ క్షణంబుచ లేచి మాటిమాదెకిం (ఐణమిల్తి 

(పాంజలియగుతు. గారి పర మెశ్వురీంగూర్ని స్తుతిపూర్వరంమిగా నిట్లనియె 

ఇండిరాధీశ గోవింద నీకుం ఐవితి 

వాత్సం్ణముఖ గున్యా నీకు 

వతి సహ్మన 2రోష కతధృతి వందిత 

నీకు నమస్కృతి నిర్మలాత్మే 

విశ్యపతి మహేశ వినుత యాక్కేశ్వర 
నీకు సాష్టాంగం ౨ లోకరాథ 

హరి ఇగగ్గేహివౌ సెట్టి నీకు శావోరు 

వశ్వళంభుడనె న విభ+శాలి 

సీకు నుతి యక్షరాయ సుక నిగమ 

రూపీదే గాఇకాయ నరూవకాయ 

సుందరాయ పరేశాయ బుజన సన్ను 

కాయయని నీకు మొక్కెద దై వరాయీ 

నారాయణ నీకు నమ 

స్కారమ్ము ననంఠ /క్తి గల్లియ (బహ్మం 

వై రింజిలు నీకై “పొ 

ల్పార(|అణామం నత్త ేంబుజనాథా 

101 

102 

యనంఅబుం 2 ము కి మూ ౮ 
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భార్గవ పురాణము 

ఆమం ఏభూకిద్నయాధినాయః విశ్వ 

శేషివయిన నీకుం బేళువినతి 

వనజాయ యోంకార వాచ్యుడవగు లీక్షు 

(మొక్కిడియెద దైవముఖ్య నినుత 
హరి న్వతం్యతుండవౌ వచ్యుత నీకు న 

చూ నేమో యోని భక్తి? బొగోడు వాడ 
కరుణాపయోధి భక్షఫల (వదాయి (వ 

నన్న కోర్చికి నీకు (విఖతి(గాంతు 

భూమినీకాధి నాయక పుణ్యదరిత 
నిత్య మాధకైక భోగ్యాయ నిరపమాయ 
లే యని నమన్కృతి రచింకు దివ్యరూవ 
వై భీదాకారి నద్భావ వానుదేవ 108 

వామవా భగవచ్చబ్ది వాచ్మ్యు(డవగు 

నీకు _మొక్కెద నక్యావవిగమరూవ 

యాత్మనాథు(డ వగు నీకు ననుదినము న 

మో వమోయని కొనియాడ (మొక్కువాండ 104 

అని యిట్టుల( బౌగడెడ్తు నా 

తనియం గని భగవంతు గఖిల తత్ళుడు నిగమాం 
త నుతుండు భూతభావమం 

డనఘు(డు నంతోషకారి యేగుచు నయమతిచ్ 106 



తృతీయాశ్వాసము న 

ఠ 8రుజావలోకనయిల? 

ఐరిపాలింపుచు వచించె బరమ్మవత నే? 

నరితుష్ణ(డ నైరి? సు 

స్థేరమతి నీయీతపయు చేత( గుమారా 108 

*రకోనమువి జవనము 

వ కోర్కె యెజుంగుదు నట్టనే పరుండగు కుమారు నొసంగెద నని 

పల్కి. దేవుం దంకర్పితుండగుట నంవృాన్టేమాననుండగు కారి నభా 

ర్ముండుగుచు( గుచుకంబజేరి (క్రీ? మంఏరయిన కేతెందీ రమా నఖుం 

గూర్చి (పణమిల్లి యల గ మ్మజ నిజగ్భహంబు పవేశేంచె నంఠ భగవ క్సి 

యుండును మవోద్యుతియునిగు. సేవేగ్యరుండు భగవంతుతోం జెప్పి 

నాథనాయకి గర్భంబునం దావవాంప నంతట నంవత్స్రంబు హ్రూర్ణంబగుది 

సాధ్యియగు నానాథవాయకి కల్యాదియందు!. దొంబడి రెండు దినంబులు 

ననుట !నుభగంబునగు చై కావి మాసంబునందలి భృగువానరంబువందు 

శేక్టంబగు విశాభాగహిత కర్కటరిగ్నుంలునండు. నుత్తము=డగు పుతుం 

గాంచె నపుడు భూవరాహుండును మాధవుండును భ_క్షపరాయ ణుండును 

నగు. వారాయణుండు సూతికాసికేరనంలబున శేతెంది మవోశ్మండగు 

వబ్బాలునేకు విజ్ఞానం ణుపదేశించి స్వధామంబున కరిగె! నంతీ భుజంగా 

ధీశుండు సింధుకన్యాధ వాజ్ల ంజే "రార గృవోంతరంయునంరు. చించా 

మహీరువోక్సతి యగుచు వధివసీంచె నబ్నాలుండు శౌరికారుణ్య లబ్ధ జానా 

మృతంబు (గోలుచు జనని న్తన్యంబు (గోలక యవలోళశనంబు సేయక 

ను. 

1 మూ వభాగంబునగు 1 మూ నట్ట 

శి మూ వారి 



శశ 

ఓ 

భార్గవ సరాఆము 

రోదగంయి. గావించక నిరంతరంబు కీరచరణారవిందాకుంచనంబులు 

నేల్పక సంచ్భాన్న పుష్ట నర్వాంగుండును నిర్వి బ్మా్యతుండును గత” 

ముండును వట్టానకోమం తనుండును దినదిన (వవర్గ్థమాకుండును శంఖ 

చ్చవాంకిక భుజ ండును వరిపదార్పితశయుండును నై యివ్విధంబువ 

వసీయింపుచున్న యవనంబున 107 

,రయ కలౌటో గుణనం 
శరితు మహోభాగు శమలు మనుః దత్పు కున్ 
దలివండులు గని విన్మయ 
వలిత హృదయు. లగుతుం (బియము వర్వగ నంతన్. 208 

పురుడు వోయిన మీదట ప్ప తునకును 
మారును పేరు యమ్మహశత మతికి( 
గొవ్నిమానము అరిగిన మున్ను పండు 

రీతియగు నమ్మ వోయి దర్శింబ యప్పడ్లు. 109 

చె యేమి వాతువో యని 

పరపకి ఒ_రెంచి వగచి దాలుని లొఓం 
0౧ 

కవిం చేవ వుని 

వెం bY స్వామి సన్నిధియందున్ 110 

= ఎమ్ ఎవో 

చె వద్యా,,. కందు దనయని వింన 
ఎవ ఎర బ్ స్! చంక నిగ 

“| మవ పలికి రచ్చుతుతోడన 
[li 



తృతీయాశ్వాసము 

వేగి 

AA 

ఆనువము నలౌకికుని నీ వుదార వరిని 

యిచ్చు నివ్భాలు నీవ గ్రహించి కొనుము 

ఇరు(డు బుతుండేల యనుచును స్మాకు వయను 

లన యాదంపళుఎ. వాచి యాదరింది 

హరి బుట్టు పల్కు మీ యాత్శణం ఉల మహో 

యోగి మత్సేనేపం కుర్భవించె 

లోక రార మరౌకిక స్టితితోడ( 

గన మదర్త్హృమాతుండు గాడు నుమ్మ 

యటుగాన మీరు హర్షాశ్ములై యాత్మకా 

రిషెంచు!. డన రమారమణుసూ క్రి 

వయు నప్రొకృతతనుని యా వార మండి 

రముననే పోషింప రమజుతోడ 

నతడు బాలార్క నిభుతు చర్యంకరల F 

యాను(డు హరిపదాంబిణ ధ్యానలగ్న 

మానసు-డియ్యి( దద్దేవ మందిరంమి 

గంయ! జలియింపుచును నొక్క. కాలవానను 

HT 

116 

అందు? జెందా తరీ మూలాధఃకోలరంబు (వచేశింది బద్ధ వద్మాసనాసీ 

నుండును నిమీలిత నయనుండునై. హృత్పద్మంలున ఐద్మ ష్యకాతు 
పాద వద్మాలోకనంబు సేయుచు బాహ్యంబు నవలోకింపం యో గసమాధి 

నధివసిందె నివ్విధియిన హ్లోడ॥ వత్సర కాలం ఐబమ్మవోత్కుండగు కారి 

సుతుండు హరిసమాలోకనావ్లోద నిర్భరుండె యండె నని మహాయోగి 
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లేగ 

శేగ 

భార్గవ పురాణము 

మావోర్యంబును శ్రీ మంఠయిను నగు భార్గవ పురాజోత్రర ఖండంబు నందు నంవాదంబు చేసి భక్తవరాయబుండగు నారాయణండు నరునకు 

ఎకుర్దశాధ్యాయయి చెప్పి యిట్లనియె 118 

ఆంగ నాతని మోనలు నవనయించు 

కొకు నక్షియగయిను దెజచుకొ బరు? 
బూని భగవంతుడగు హరి భానుకోటి 

దది విరాజిలై గరుడాధికూఢు(గగుచు. 112 

ఆభీలజగన్మా తయగు లక్ష్మి యను భూమ 
యును గూడ హేమాం ఎరోజ్టైలుండు. 

చక గదా పద్మ శంఖ ధరుండు శే 

యూరాంగదో కికీట హార కుండ 
లాలంకృతు/డు వవ మాలా విాటిగ 

కౌస్తుఛవతుండు కలిత మంజూ 

మంకీర 1802త మాహాకాం! ఘళోలిగు( 

గచ దా వచ్చి యయ్యచ్యుతుండు 

మమ్మి బరబూోం రోంిన నిత నుక్తు 

= ౪ ముహాత్ములతో( గూడ్ యతుం ౦ల 

“తరి మందం (నీతితో న్నాికై క్ర 

వంక భూరుుంలండగుతు వోవిర్భవించౌ 116 
వ. 
రంబ 



తృతీయాక్యాసము LD 

క వచ్చిన !వారిగని కన్నులా 

విచ్చి మహానందమునను వెనరేచి యతం 

గ్రద్చోట మాటి మాటికి 

హెర్చిన భ_క్రీని రగదంఘు లిచ్చ నుతిందెన్ 117 

వ అం నరేండు మౌనంబు వెకిగి నిటలతట ఘబికాంజలియె యిట్టనియె 
థి నర్వేో కబులాకర కమం లాలిశంబులును నూపురోద్బైలంబులును 

రక్తారవింద సుందరయిలును ఎద్మరాగముజి [సభవయిలుమ వజధ్యతా౦ 
కు పంవజ కర్పచ్చ్యరాది వాంఛికంబులును ఇంద మండలి ఖండాథ 

నఖిరాజి విరాజింంబులును *గువృతాకార రుబిరాంగు? కోఖితంబులును 

సు పార్టి పార్సలలిశంబులును (బవాకాంకుర కోమంంఖులును సంర క్ర 

నీల వర్ణవరివృతేయిలును [ఐవ్మ రుదేంద మకుటమజి. నీరాణిశంబు 

లును సర్మామరార్చిత కల్ప వువ్చవింసితంయును దురిసీకోమం 

దళ (వభాపటం... కాసితంబులును. ౦క్ష్వీవష్లోం. కాశ్మేరచందనాలం 
కృతంబులాను వనేవరత భక్తి వినక ౪ంకరాలోక్ శంకరంబులును 

గిందిరా కపోల నయువ సె జాధర వథేభిమర్శిగంబిఎమ? (బపన్నార్రి 

హరంబులును సమాధి మహిత మహా యోగీక బవృాత్పద్మ స్థాపికంబులును 

నమ్మాశాంత లోకరియంయింను గంగాజనకంబులును సక త్పపన్న 

జనాఖీన్ట [వదంటులును భక్తఒన కామధేను కర్పిరరు చింరామజీ సమా 

నంబుర ను కరజ్యాందిలును వరేణ్యంబురును. భజన్యంయిలిను యజన్మంబు 

లును ఐరార్థ్యంబ.లుమ వదాన్యయిలును నగు భవచ్చర*ంలులకు 

శరబంబుంజొద్చెదోవని వినురించివ గరుణాబ్ధియగు నయృనంతుం దనం 
వేద శాస్తాదికం ఐమ్మానికి జిహ్వా గంబున [దావిడాకృడిం [బవ డ్తిచు 

నట్టుగా? గృపా కటాక్షంబున వీక్షించి యమ్మహానభావుండు. వరమ 
పదంబు గూర్చి చరిన యనంతరంయిన 118 

1 మా వరిగన్నుల 
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తేగి 

భాగ్గవ పురాణము 

ళరకోవనముని దీవ్య[పబంధంబురిం జేసి హరియర్భావకార 

వ్మిగహముల నాకర్తిందుట 

ఆ బురదైే ర్మసంవారు కోటాకు వశంబునం జేసి సర్వ ఎ 
ద్యామయియైన భారతి కభాల్మిక యాతని జవ్వాయందు ను 

ద్దామత విల్చిః దత్త్యమయి లన్ నుజనుల్ గొనియాడ వర్థి((ఐి 

బ్లూ మహిళ (పచారగకి సంతత నిర్మం వృత్తి నంతిటన్ 419 

ఆరూఢి వేదమయంబణులు దవృముల్ 

(శ్రీ వారి భీ విజ్బంధిరములు 

వచ్మూకానంత కల్యాణ గుజావ? 

మణి పయాోరాతలు మౌనివెద్య 

ములు పరతత్తారగ్ధమరు నిరవచ్యమాల్ 

బమావిధ చేశన పావనములు 

హరిపాదభవయగు గా గంగయాను టోళ6 

గడు వవ్మితములు మోక్ష (పదములు 

ధన్యతరములు నగు (పఖంధములు చేయ 

విలు శక్కూరిసుతకృత రృతుంం గాం 

వమరి యర్భావకార రూపమున సర్వ 

నంస్థికాచ్యుత మూడ్తు లచ్చటికి వచ్చె 120 

శరకోపముని యర్నావకార వ్మిగముల నిజధానుమ్ముల కనుపుటి 

ఆట(జిందారరు కోటంాంతరచునం దావానముంగాంచు నా 

భుఎకుం జేరి తడీయ నంస్తుత వృథక్ (వఖ్యాతి, బెంపాంచి యు 

త్కటరీతిందగు దివ్య సత్కృతులచేతన్ భక్త సందర్శన 

స్ఫుట సంవ్భాన్టము లోచు( కందె ఏది నమ్మార్తుల్ స్వధామంఎింన్ 
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రేగి 

చేగి 

వాని మధ్యంబునను [శ్రీనివాసు శేష 

₹9 వాసు జగద్గారు శౌరి ఎహుత 

రిప ఐంధమ్ముల నుతించి రహి దనర్చు 

వార్ష వికసిత మానసుడగుచు వప్తడు( 182 

శరకోపుండు చించామహీరువా కోలురావానుండగుటి 

చారుతర తత్పద్యా నిమ్యంద మధుర 

నామృతటయి? (గోలుచను సమాహ్లాద మనను 

దద్గుచాస్మాద మత్తు(డై తత్ స్థంయి 

నందు వారి నందమం డధివసించె 128 

అ సమయమున సనభావహమగు కామ 

పర్టీ నడి తీర భగమనను 

శమరు కోల (గామ మందు వర్తిల్స మ 

హిసుర(+ీన్టుండు భాసురుండు 

వహరిపచాంభోరువా 'ధ్యాన్యూర్ధ్వశిఖి యత్ర 

ముండు త్యోచ్చిత (శేష్ట భూసురులకు 

దేశికుండును విజితేంద్రియు(డు? ను బర 

తక్నార్థ విదు/ డేకి సా త్రిషకుండు 

వాది కేసరివామా డవార్యగుణుండు 

సామవేద పరాయలు(డొ మవాత్ము( 

డీ [గ్రభావంబు గలవాని గృహిజియైన 

నతి య్నెడు పేర విలసిలు సాధ్యియందు 124 

| మూ ద్వారోద్వ]ఖరోత్త 2 యూ |పాళ్టాడు పర్ 
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శా 
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భార్గవ పురాణ 

మధురకవి జననము 

సేనేక గతాధ్యత్షుం 

డైన ఉమదనామకుండు వారి హశు(డు దుభా 

నూన మగు చై. త్రమన( జి 
(కా నష్మతంబునం దుదారత వొడమన్ 

ఆన్మెందె నత(డు దో జన్మ పభ్ళతి లబ్ధి 

వర భగవద్దాన్య వై భవుండు 
విమల యోగమహ_త్రం విజ్ఞాతే పరమత 

క్వార్గ నిర్దేశ యష్టాషరాఖ్య 

మంకరాజ జవ నమాస క్త వృదయుండు 
హరిపదాంభోజ నిష్యంద మధుర 

సాస్వాదవట్పదుం డగుచు రమాధీళ 
మాధుర్య కవితా సమ్మగ రచన 

మధురకీవ్యాఖ్య! దనరి యిమ్మవా: గ్లేయ్యదుం 

డెతి కృపానిధి యఖిం వేదార్థవేది 

యఖిలవేద (వకస్తతి యఖిల భోగ 

యుం విరక్ష్తుండు గురుభక్తి క లితుడగుచు 

ఆందు వదీంచు శేవ-యనాంచితు శోరిని వార్పయోజనుం 

దందముగా భజించి మతి యచ్చటనళ్చట( గల్లు వివ్దు న 
న్మందిరమల్ సుశీళ్ళములు మాటికి సేవ యొనర్చుచున్ జగం 

ఖం ద్ఏంద్రి మేఖ౨ి యైకే రతి (బరిభ్రోమించుచున్ 

185 

128 

127 
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క యమునను ఐవ్మితతరతో 

యమునను గృతెదురితి నంచయమునను సదుపా 

యమునను గృతసుకృత నికా 

యమునను గలదాని సఏినయమునను నచటన్ 

క మతియు నవిద్మా ఖండని/ 
ఐరవిద్శా పదయ! గృష్టపర వివ్యాన 

స్ఫురిత 'ప్రాంతయ నగు వళ 

తర'యగు కాళిందిలో యధాన్యాయముగావ్ 

క _సృానంవొనర్సి కల్తీ 

రానవదేళనున హరిపదాంభో జముంన్ 

మానక యె గ నమాధిన్ 

ధ్యానింపుచు నియతి భాతే' ఉందు వబంగెన్ 

4 ఆంతబ+ గొన్ని బారుగ నప్పుడు దశణ దెక్కునందు ద 

ర్యాంచముగా(గ భానుంకధామ సవ్మస నిభోజ్టైలయి న 

తృంతము దివ్య మద్భ్చుతమా తద్భరకోపమునీం్యదు రేఖ మ 

ఛ్రెంతయుం గాంచి విస్మయ నమేధిత మాననుం డౌచు వేడుకన్ 

క _కననిది యవ్వని రుచియో 

వనజదకాశున కెకాని “అలదు నరులం 

దనిళము హరినర్భనం డగు 

మునిశేఖరు( డందు నుండ (రోలు నధికు(గై 

168 

127 

181 

182 
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మధురకని శ₹రకోన సందర్శనార్థం బరుగుదెంచుటు 

అనుచు బింతించి తదాలోకనము(జెసి 

యతని పాదాద్టింబి ల్మాళయింతు 

[నవి మవమున నిశ్చయ మొనర్చి ర క్రేజ 
మున జూడ్క- నిడి వేగమున( గవీల్యదు( 

డా దిక్కునకు ననస్య మనస్కుడై పోవ 
మార్గ నంస్థిక నరీమహిధేర ములు 

వఖిల వసంలు లేక్నాగ చిత్తుం డగు 

తన్మహామవాలనకు దారి యొనంగ 

గాన భాగవతుల కెవ్వరేని చేయ 

కుందురె సహాయ మట్లోట గురు మనీషి 

యన యమ్మధురకవీం్యదు. డతులలి క్రి 

జీతిని( గురుకాఖ్య నగరంమి? జేరవచ్చి 188 

ఆందలి చిందారరుకోటరంబునం దధివసించు మవో వుండును ఐద్మా 

నణాసీనుండును బఐద్మవ్మతన్నేతుండును (బనన్నవదనకిమలుం 

డును దీర్చబాహయుగళనమంచితుండును విశాలఫాలవలకుండును 

విస్తీర్ణ (భూయుగ కోభికుండును. గంభీర నాసాలానుధుండును బింటోష్ట 

ద్వయ విరాజితుండును నముజ్ట్వలాదర్శ నంకాళకపోల నిలసితుండును 

చిరన్కత కుందకోర కదశనలసితుండును మవావానుండును గూఢ 

వ్యతుండును గంబుకింధరుండును మందన్మితదందికా ని _స్లం[ద 

వదనచంద మండలుండును సముద్యగతుందిల న్మృంధుండుమ. విపుల 

తర వశస్థలుంతును వీషదున్నత కుషస్థ నాఖీగవ్వూర థాజమానుండును 

1 మూ మాననము 
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నమస్థిరోరు యుగ్న్ముండును బృహ్మ ద్భోఆకటికలుం డును సంయోలిశ 

బాన జంమాద్వంశుండును కోంపాజితలాంచితుంయను. స్ఫురదరుణా 
రవించచరణ సుందరుండును జ్ఞాన మ్యుదామ్ముదెతుండును జటామండల 

మండితుండును. గరుడాలవాలహృదయుండును వాలఖాన్మువభాభాన 

మానుండును నమాధిన మాయు క్రుండును నగు నమ్మ హానుఖావుం గనుం 

గొని యానంద నమాకులేశ్నణుం డగుచు! _ఐజమిల్లి యతని పదారవింద 

యుగళంలు నిజవ్మేకాంబుజందిల మిక్కుటయిగా సంస్ఫృకశింపుచు 

ఐవహావిధస్తో తంబుర న్తుతియింపుదు. గృకాంజలి వుటుండై యున్న 

యవసరంబున 

ఆశనిచే నిటు నంస్తతు( డగుచు 2 గి 

ఘనకృపాదృష్టి నీషింప(గా నతండు 

తన్మ హోష్టానవంతు.డై ఠత్చ్రఖావ 

మభఖిలము నెజింగి వాక్య మిట్లినుడు( ఐల్కె 

గురుతర యోగివర్య 1 రకోవ దయాద్ది మదీయ డేకీకా 

యరుతర వేదసారముల నుత్తమముల్ పభదంబులున్ భవ 

ద్విరోచిత సత్పగబంధములా విస్ఫృతి గాంచగ నాకు జెప్పి పెం 

పరయ(గ( దెల్పుమీ పదపదార్థి ములందుం! గల్ల భావయుల్ 

అని | ప్రార్థించిన వా పరాంకునలు భన్నపీలిదే నాతనిం 

గని కిపోోత్తను నీవు గోరినది హ్ముంగా మవోగోప్మమై 

యెనయుం దానటులై వ చెప్పెదను నీ చేక్ళాగచిత్తుండ 

విను మారీశి యథ్యాామంబున పభావిర్భూరిగా. దెల్పెదన్ 

1B4 

185 

186 
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శరకోవములి మధురకవి నియమ్మగహిందుట 

ఆని యిట్లు పరతత్వ మమచతుర్య్యూవాముల్ 

విను ననాశనములు విభవమురాను 

నలర నంతేర్మామి యతి పభార్చలును ఐ 

రములు పర్యాయ వ్యిగహము అగుట 
నిల శతి న్మృతి పురాదేతివోసాగమ 

ములు నన్నిటను 'నివి దెలుపుచుండు 

నతిశయస్ఫూక్రిగా నన్మక్కృకత (పణం 

ధము అట్ల (_పతిపాదనము నొనర్చు 

ననుచు నీ రహస్య మంతయు శరకోవ 
మునివరుండు |పేమమున నవి_థ 
రముగ శిమ్యంగూర్చి విమలతరో క్రిని 
యాదరత నన్ముగహయి చేసె 

ఆవ మధురకవి యనుపేక నమరు మౌని 

యతని వదపంకజములకు నతి యొనర్చి 
కద్దయు నమ _సములగు నర్గంణు లౌంది 

యా గురుని వాయించే నెకొంతు( డగుచు 

సతతము భక్తి కీ ర్రనము నల్పుచు దా గురువర్మ నందు నా 

యశమతి। జేర్చి తన్మతమునందు వనింపుచు! గాలమువ్ నము 

ద్చిత గతిగా నిమేషము సరిం గనుగొంచు న్నకర్మ భక్తులు 

న్నక మగు జ్ఞానమున్ మొద ౦నందగు వీ౨/ దౌలంగి విష్ణతోన్ 

188 

140 

1 మూ విని § మూ న్నరియు 
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భగవంతుండు ద్రనమ్నం డగుచు శరకోవ మువికి 

వకుకమాలిక నొసంగుట 

వ. ఏకాంతమానేసుం డగుచు నారార్ముండే పరమంబగు దై వంబును 
నతండే వరమగతియ నతండే. సరమంబగు జ్ఞానంబును నతండే 

యు తమంటగు ధనంబును నతేండే పరమ యగు విద్యయు నతేండే పరా 

యణుండును నతండే సర్యార్థంాను నని విశ్వానంబువలన సంధింపుతు 

నతని యంచాత్మభరంబు నునిచి యవహర్నికం బందే యధివసింప 

మహారూ గియగు  నవ్పరాంకుటం దరనిదేర జటా సేయ(బడివ 

వాడగుచు సంకోషంబుగా భగవంతుం గొనంగిన వకుళ నూరికచేత 

భూషితుం డగుట యకి మొదలుకొని లోకి ంఖుంయందు వకుళాభర జావా 

యుం డగుచు దృఢయోగ  సమాధిం జేసి |గ్రీగాంఘి9క మలధ్యాన సుధా 
రనం ఐనవరతం బనుభవింపుచు నభిం ఇనుల( గృతల్భత్యుల గావింప్పచు! 

జించా వహీ రువాచ్చాయ యందుండె నిలయందు దత్కృరత రివ్యపలం 

ధయ లేనరునా పరియింతురు వారు సుదుర్గభంబును సత్మంబును ర 

మంచును వగు పదింబా' (ాపింతురు ఓయుష నాశనంబగు సీ నరకోప 

చేరితం ఇవ్మ(డు భక్తిం లేసీ వినుచుం ఐరియింప్తచు (వాయుచు (a 

పంబు గావించెనెని వాడు పుతపొత సంపదలను నిరామయంబగు 

నాయవ్యు గింది యంతంబున చివ్యంబును బరంబును ఎ క్టకంబుని 

నగునట్టి పదంబు నొందునని మహాయోగి మహాత్మ ంబును_ మంతం 

బును నగు వార్గన పురాణో శ్రర ఇందీంబు నందలి పందదళాధ్యాయందు 

భ కపరాయణుండగు నారాయణుండు నరునకుం వెప్పిన నకండు 141 

మ సురలోకార్చిత పాద పద్మయుగ రఖోవాయక ధ్యాంతే భా 

న్మర మౌని (పకరాత్మ నీరఇదళాగజ్యోతి వాద్భాణ నం 

సరణాంభోనిధి కారణ ప్రవ మా నర్వంసవిధీక ని 

ర్దర గంగాణని కొర్తృకాం[ఘి ఖునవర్ణా వనిత (వాభీవా CE 
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మాలిని 

గ్ద్య 

భార్గవ పురాజమా 

సకలాగమాంత నంగా 

వకుళాభరథాం రరంగ వాన శుభాంగా 

యకుట్లల కరుణాపాంగా 

(హాటానుర మజవిభంగ కీపతుగ తురంగా [140 

వరకముర విఫాలా నవ్యకస్తూరిఫాలా 

నరనగుజ విశాలా దారుసొవ ర్దచేలా 

సురవర వరఖేలా సుందరీ చి_ిలోలా 
వించిత వభలీలా వేబుగోపాఎబాలా 144 

ఇది Pore గోపాలకృష్ణ కరుణా కటాచ వీషణాలళ్ధి పాండిత్య ధుర్మా 

నవరతావనీమండలాఖండ స్మామాజ్మ ఛెరేయే నన మర్గ కాశ్ళతాళ్ళత 

వటవా దజద్ధణారావ విపరీత వతన్నకియా ఢిల్లికాఢీశ దుంభుభిధ్వాన 

కోలావరి వానూమద్ధ్యజాంకో కశకదండికృతి హీరేకలకీకృత నందీ విత 
థ్రకాపకీ ర్మి భావ కోళంవంశ దయారారార రాకానుధాకర 

సౌందర్య జిత సుమ సాయక బహిరిపామనాయక (పజీశంలై న y 

మహోఖాగ్గవ పురాజంయబునందు భక్రీసాకుంగూర్చి ఇనికృష్ణుండ్రు భకిం 

జేసీ క కాషగావింపుటయు ఇనికృమ్ణు నెర దోళరా ఐవమకి గావింపుటయ 

ఖవికృ్ణండు గురునమేతుం డగుచు సకలదై వతోద్దిష్టంబుగా దేశాంతరంబు 

సమటయ నత్చోళ మహీపాలు? (వార్గనంబునంజేని ఇనికృష్ణ భ_క్రీసారులు 

నళందేవతా నంఘయితో వెండియు న్వధామయి (సవేశించుటయు ఖీ క్తి 
సారుండు భగవ క్పార్గనంలు గావించుటయు వ్యిప్పం డధ్వరంబున భరి 

సారు న్యగప్తూజ గావించుటయు వ్యిపుల కోవంబును భగవద్దర్శనంబును 

1! మూ ఇతి 
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భీ క్రిసారాను గవాంబునా గారి నాథనాయేకీ తపంబును రగవదాజ్ఞాం జేసి 

వారియందు విష్మ'క్చేనాంశ శాండై న కరకోపముని సముదృవిచటయ. 

భగవ్యద్పసాద [ప్రభావయినం బేసి పరాంకుళమనీల్మదుండు. దివ్య 
(వలంధంలుం జేసి హరి యర్చావకార మ్మిగహంబుల వాళ రింపుటయు? 

(గమ్మజ వాని నిజధామమ్ముం కనుష్తటయ +రకోప్పుండు చించామహీ 

రుహ కోటరావాసుం డగుటయు మధురకవి జననంబును దపోనిష్టుం డగు 

మధురకవి పరాంకుక సందర్శనార్థం బరుగుదెయటయు( బరాంకుకులు 

మధురకవి కన్ను గవాం చౌనంగుటయు ఛగవంతుండు (పనన్నుం డగురు 
బరాంకుకులకు వకుళమాలిక నొసంగుటయా శరకోపమునీం దులు 

మధురకవి సహితులగుచు నిఒనివాసయిన మండుటయు శనెడు 

నేతర్కేథలం గల తృకీయాశ్వానము నంపూ రము 



త్తేగీ 

భార్గవ పురాణము 

చతుర్గాశ్వా నము 

ధీరో రథాంగధర గం 

గాధర నుత సాధువేబుం లికాధర ధా 

(కిధర (శీవాగిన ధా 

కీర వగభఖేల సురపురి గోపాలా 1 

అవధరింపుము నకలగుణనికేర పజ్ఞాధురంధరుం డగు నరుండు నారా 
యజునే కిల్లనియె 2 

అనఘ నారాయేఐ మునీం ర యఖిలలోక 
పూజిత మవోత్మో కరకోప మునివరేణ్యుల 
దరితమంతయు వాచేత సాదర మవ 
వినగ నయ్మెను వవ్వల వి న్లీరింపు 

ఆతులము విష్టభ కచరికామృళమున్ మధురోయి దివ్యమా 
ద్భకి శవదాన్య దుగ్భ కంధిం ఇనియించిన దాని( గౌళుక్ర 
స్థితి (వతాంజలిం గొరియు( దృప్త్ ననంగోక యున్న వాగ్ల నం దిర దయరోడ నాకు మణి, రెప్పగరే వారిక క్ర నత్కథల్ 4 



చతుర్ధాశ్వానము 18) 

ర 

నైనా 

తెగి 

ఆని నరు(డు పల్కి నారా 
'యజ మౌని (బశంనచేని యతశనికి మణీ య 

ట్లను సీ వాక్యము సత్యం 

ఐనఘా తుష్టుంగ నయితీ నవ్వాక్యమునన్ ళ్ 

(శోతంకును (కోత చేత పియంబులు 

భీకరి సంసార భీషజములు 

మోవకాంక్షి కావ్యములు పావవమ్ములు 

కరము (బహ్మానంద కరమురై న 

హరిభ క్ర చరితంబు లాలించి యెవ్వండు 

తుష్టి నొంద+డు నలాదుండు దక్క. 

భూగనిష్టాపరు అుర్వి( గాసారాది 

మునివరుల్ వరిభ క్ర మళ్ళి ఇనురి 

'సేవచేతమ మును కంశేఖరుండు 

మనుఇపతియయ్యు నట పరమయి నైన 

పదము! (కాపించె వమ్మవాభవ్యు చరిత 

మేను వచియింతు వినుమని యిట్టు లనియె 4 

కల శేఖర పాదుర్భావము 

శేరః దేళంబులలో, 

బూరిత సంపదల కోలప్పరతీమన విదితం 

బౌ రాజధాని వెలయన్ 

ధారుజి: (దైలోర్య వ్మికతస్థితి యగుచున్ 7 

1 వజప్రానము 8 మూము 
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తేగి ఆ పరవరంబిః వాలిచు నధిక యుండు 

న. 

నత్కురీనుడు దుర్ధర్ష 

(గంథపాశము) 8 

వాముల్ మొగిడ్చి నృపకేనరి వల్కె దయానిధుల్ కమా 
సారులు మీరు మిమ్మెఆు(గ (వాలని మంకీ కృతావరాధమాన్ 

బేరి వమింపరే కోరబుం జెందితి దాసు(డ నంచు వేడినన్ bo 

వారలు వకసీత ముఖుల్లే. 
కాధుణ్య ముతోడ వఠనిలని నిను లోచున్ 

లీ రమణం డని దీవెన 

లారూఢి నొసంగి రా ధిరాధివు( డంఠేస్ 18 

ద్వోర్ పోలుర+ గాంచి రోషారువాత్సు( 

డగుచు మాన్నే ను( కెప్పవి యచ్చ భాగ 
వత విరోధం జేసిన పాపకారు 

లజ్ఞమరులగు మీరు దంగార్లు లనుచు 11 

ఆ దుూత్ముం/ దీష్టమైన దండన సేయ 

గో యొవర్చిన నభిలభూక 

కారుణ్యపరులు భాగవతులు (పార్థింప 

నో (పార్థనయి శిరసోవపాది 
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ద్వారి పాలకుల భూచర్ముండు విగిపించి 

యేంత॥పురంబున కరిగి యందు 

నా వైష్ణవులను సింహాననాసీనురి( 

గావించి తక్పాద కమలములిను 

ఆఎ గనక ప్నాతముల సుఖిస్థితి( బేర్చియ 

ర్ఞ్మోదకమాల వా స్తయుగము చేతః 
గడిగి పావనంబు గల్మషాపహమును 
బరమమైన తీర్థవారి (గోలి 12 

వ కళ్ళ్యత పుత్ర మిత బంధు భృత్ముయను (గ్రహింప 1దర్చేషంబున 
కిరంబున మూర్దనం వొనర్చి గంధ పుష్పాదుం బూజించి వస్తాభరఆ 

ధనాదేల సంతువ్లింగావించి కులశేఖిరుండు వారితో( గూడ నంత పురంబు 

వెడలి దేవనభానమానేయిగు నాస్థానంయ( (బివేశించి యలంకృతందిలగు 

భదిపీరంయం వారధివసింప నుండి రీదీయమ.భాగవింద నిష్యండ 

గోవింద కథామృత పానంబున వానంద భరితుండై యుండె వలి మవ 
యోగి మావాత్మంబును గ్రమంతంబును నగు భార్గవ పురాణో తర 

థిండంబు నందలి షోడశాధ్యాయంబు క క్ర్షవరాయణుండగు చారాయణుండు 

వరుసకు జెప్పి వెండియ నిట్లనియె 16 

ళ్ ఈ విధి భూవిళు; డుంగిన 

చో దాని యమాత్యు అర్థ సూచకులు కళా 

కోవిదులు వర్చి సమయము 

లావింపుచునున్న వారి భావ మరయుచున్ 14 

1 మూ తశ్చే 



1కీక్స్ 
భార్గవ ప్వరాజము 

త్రేగ్ చెప్ప వలన్న వని యన్న? కెప్పు(డనిన 

రై 

తేగీ 

మంరు లిట్టని రా రాజమౌతోడ 

వీవు నర్వక్షాండవు మవానీయమతివి 

నీవ రెండవ హరివి ధరావరేణ్య 
16 

అనికంబు న సీయనష్టి మవోవై క్ట 

వార్చన మదిగా మవోత్ములగుచు 

చేగు మముకృలకుం గ ర్రవ్యంబు ముక్తి కు 
పాయంబు ధర్మ మా నైన రాజా 

[పజల (బ్రోచుచు శిన్చరక్షడంబును దుష్ట 

శిషంంటు నెజీంగి చేయనలయు( 
"ఆరురుపారూంబులు 7 క్షితయము. కవర్లు 

ఇంబులు “పంచాంగ వయము లెటి(గ 

యరసీక్న పాయగ రశ సమర్ధ డగుచు 
యశము దిక్కుల నెజవి కీటోగాన్ట కంబు 
ననుభవింపుచు. లోంచి యా శితులను 
వర్డ్ ధర్మాశి వాలింప వలయు ఇగలీ > 18 
న — — ————— 
1 పామ దాన భేద దండములు 

ఉక్పాహ (వభశత్వ మంతులు 

నంధి విగవ యావ ఆగనదై ధీ భావ ఆశయములు 

స్వామ్మమాత్య సుహృత్కో? రాన్టదుర్గ్ల ఐరిమబలు 

తి 
9 
శ ఉపాయ నవోయ దేశకాల విభజన (పల్మీకియా కార్యబద్ధులు 
5 
8 గహ యా వస్తభరణ త్రీ పవ్పగంధ రాంచోఎములు 
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నవవిధయైన భియి ఘనస్థితి గా( గమాలాతడై న a 

ధవుని యెడం 'గురింప్తచు నచారత వృద్దుం సర్వ వేదకా 

చ్రై విదుర ధారుజీసురుల సా_క్వికులన్ భయళక్తు లౌప్పగా 

భువి నవర్యం వేయు నృపపూగవుండాత్మ ఎరీతతోషియె 17 

తెగీ నత్పవయమున నభమలౌ నత్కభలను 

గ 

ర్ 

విశచు మల్మతుం మం్యతకోవిదుల సూశ్మ 

మతుఎ మన్ని ంపుచును( దీష్ట మహిత దండ 

మెణి(గి చేయంగ వలయు మహీకునకును 18 

మచుజాల -రాబింము వే 

గును సల్పుచు న్యాయ రీతిగా. ఐలురధనం 

లును నార్జపంబు జేయుచు 

జవ పాలుం డ్రంరు వధిక సౌఖ్మపరుండై 19 

తగు సమయంబున నదికతర అగు ధ్మార్ధకామఫఎం బినభొవింపుచు బరోం 

మింగు వరంమిరిగు తినంర్మష్టాద) ౦౨౦ యందలియేకర్పకంయి నందు 

సపామ్షకంబు నెజుంగుచు మూడు మూడగు పరన్చ్పరాశభిజ్ఞాక భావం 

బుఎం కేన తీర్థ స్వయాపంబు లరయుచు భా ఇక్మారి చతుర్దశంబుఎగు రాజ 

దోషంబుల వర్జింపుచు దఃఎంచ దతుస్ప్మ్మతివర్ష తర్చరుండును 

నవ్విధంబన వింళరి వర్గ త త్పిరుండును నగుచు( గృత్యయిను( తక్స్తి 

మండలంబును దై వును మానుషంబుముం (దివిధంబింగు ఎద్యంం 

(బలోధించి వర్తింపుచు ధర్యంఎయిన భూపాంకంబు సేకుచు జిక 

క తుండును బిలేం దియండునునై యివ్విధంబున నే రాజా గణయింతు 

నతడు చతుస్నము ద పరీ శంబగు ధూతలంబు నొకంఎ నాఖిండ 

లాండునుం బోలి యమరవించ నిట్లు హితకాంయల మగు నస్మడద్విజ్ఞాపవంటు 

విని రాజధర్మంలుల (వర్తింపు మె్లెప్పుడుం ద_క్తివరుండడె 

1 కురియి పుయ ఉండవలెను వి పురాణలు 
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యుండకు మిబ్భావగతులు వాతంయిను [బత్యతు సొఖ్య[పచంబు. 
నుక్రమయిమ నగు రాజధర్మయి టోధింవ నెలుంగోరని చెప్పిన 90 

చం అన విని మం తివాఖ్యములు వోనముఖుండయి. ధారుజీవ( డి 

క్రమ సల వైన్హవోక్రములకై యెవరేవి హితోపదేక మిం 

పున నొనరింప వారు హితీబోధనలున్ వభదుల్ నిము క్షిదుల్' 

మను లనిపల్మి. మంరులకు( గార్యము లేర్చడ (జెప్పి యంశటన్ ఓ 

మ  ధరణీదాయకమహౌళ వై వ్లవులతో, దఠ్వార్థసంలగ్న వా 
త్పరసీజాం డగుగువ్ వసింవ నచ్చివుల్ తద్వ్యైన్టవ శంబికిన్ 

నరనాథాగ౦జి యీవిలేద మనువందం జేయ( బాపాత్కులై. 
యరయంజొచ్చిరి పెక్కు పాయములు ఛిద్రోశ్వేషణానక్తు లై £2 

సీ అంతట నొక్కనాః డవనీశ్షలు (డు మవ 

తేజాడు సుమఖిండు రాజ గాజా 

పరిత_వకాంచవద౦భడు మవోఖభాగ 

వతమౌళి రక్రాంఘి పాణి తలుండు 

ధప్పుండు విస్తీర్ణ ఫాలభాగుండు ఏ 
కాలవకుండు సు౩ నుఖంఘ 

కా యుగిదండు దీన్హాయతో తావారికః 

డల్జిగదండు మవీఖచాండు 

చేగ నుభ్రవు సువాసికుండు బృహచ్చోణి కటేత 
లుండు విందాధరుండును గిండమండ 
ఉండు గంభీరదాలీపుటుండు మంద 
హోసి వారినిల రురిగుంతలాంచితుండ 29 
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శేగీ చవ్యమాల్యాంబరధరుండు దివ్యణేండే 

కేం 

కం 

వానులేసియు. గేయూర హోర మకుట 

కంకణాంగద కుంగలక రెటూవ 

కాంఘిమంజీర భూషతు(2 విభుండు 24 

ఆరుంమతే స్రంథ నమం 

చింతామజీమంటవమ నందు సింహానన సం 

గతు(డుచు నృవమండల సే 

వితుడును నయవేడి మంతి)వి తతివృతుండై 26 

హికులు పురోహితులు కవి 

సిత తియు? బౌరాణీకులును బరివేస్టింపన్ 

ఎరితంనాథు(డు తారా 

న్వితుడగు చందుండు( బోలె విలసిల్లై నభన్ 28 

ఆయ్యవస్రంబున ఛాగవత శెష్టులుం గృపానిధులును నేనన్యదేవతాళ క్షి 

విశిష్టులును జగర్పవిళు9లును నర్వేళకె ంకర్యనిరకాశయులును శ్రీమ 

దష్టాషరీ మంఠాగినుష్టావ నిష్టాగరిష్టలును (దావిడామ్నాయ బోధకులున 

+ మాదిగుణసంపన్నులును బీవాళ్మ పరమాత్మలయందు శే 1ళేషర్వ 

రత్వజ్ఞాలును రర్వతర్థియ పరిట్టాకలును స్థరచిత్తులును.. దృఢవితులును 
నగు కొందజు వె క్షేవు లేతేర నిరీషంది కులశేథిరుండు విష్యయంమిన 

బఏత్కుర్ధానవ)జామన్తుతి పూజనంబలులు యథావ్చాయంబున నొనర్చి వారల 

వలని గోన్టివలన( దత్వరహన్యంబు లెలుంగుచు హరిగుణగోవణలకా ఎ 

యామద్వయంబు వేరమావోదనిర్భరుండై యుండి స్నావంశౌనర్చు 

కొజకు నిజభు షజంబులు సించోననంబునందు. నిడి వెండియ హరికథా 

నక్షదిత్తుందై యమ్మవాత్ములవలన నుత్తమంబగు గోవిందశరికామృకొ 

స్వ్యాదంఖు( జేయుచు నత్సల్లాపకుతు వాయండై యుండి యంతవ వైష్ణ 

వలకు. బగిఆమిల్లి వంగొని యకుశ్థాతుండై. యమ్మవిరాజా 
శుద్ధాంతంబు. (ఐవేశీంచెనని మహాయోగి మాహాత్మఃంబును [శ్రీమంతంబును 
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ఖార్గవ పురాణము 

నగు భార్గవ ప్రరాలో తర భిండయి నందలి స ప్రదకాధ్యాయంబు భక్త 

పరాయజుండిగు దారాయోజుండు నరుచకుం జిప్పి ెండియు నిట్లనియె 27 

రాజమం[తులు "వై త్తవులయెడ చౌర్యంటా కొల్పించుట 

ఆంతటి మంత్రులందఆు సభాంశర సీమకు వద్చి యందు భూ 

కాంతుని భూవజుంలు లటు గన్గొని యా వృపభూషణా? గే 

హోంఠరమందు దాచి యిపుడా మహిభర్తకు వెష్టవా!ి పె 

కెంతయు ద్వేవముం గలుగ నేర్పడ( వేయద మంచు దుర్మతిన్ 28 

ఆ క్యోన్మముగ వార లాలోచనము సేసి 
నరవాయకుని భూవఆమలు డాంచి 

లమగృహంఎింఎకేంగ ధరజీశ్వరుం డంత 

స్నాతు(రై మం్యతరాజము జపించ 
శానకీ లవ్మణ సెహితుని (వివ్మోరి 

సేవితు రాము గక్చించి యర్థ్య 
షార్మాది విధులకే, (మిల్లి నర్వగే 

దార్థం ఎను సుతు లాచరించి 

యు వారి నివేఎతాన్నంఎ బ్మడసో 
పేతమకు ఎంచి (పీతితోడ 
సభకు వోవ(దంంం జవపతి వరిదార 
జములతోషి. దలికె ఇం| భమమున 

59 

ంళము సింహాసనం న భూషణము లేను 
ఎల “ae దెమ్మని ఏభు(తు వలుక 
౫ ఒలారకిలు సఫీకేగి యతట 
శంసి ఒకున్న చింతించి మరలి వచ్చి 

80 

గ్నాళేమై 
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ళేగీ 

ళా 

జగరీశుగూర్చి దివ్యము 

లగుభూవజములు తదవనియందుల లే వం 

చొగి దెళిపిన వారల పలు 

కగజితి మతి వివి నరేర్యదు! డతికుఎతుండ్రై 

పుర రవపలను మంతుల 

సరవిని రావించి రుచి నోంగుచు నభయం 

దిరవై.న నాదు సొమ్ములు 
సొరి దస్కరు లెవరు గొంచుబోయిరి వగటన్ 

ఒప్పయా మీరు కావలియున్ని దోట 

దొంగతన మేల గలుగు నిందుల మదీయ 

భూషణంచుల వేగ నిప్పుడె యోసంగ 

కువ్న( [వాశాంతదండ మే నొగి నొవర్తు 

కుల శేలరు(డు కపథ్రము చేయుట 

అని యిట్టు నృపతి వలికీన 

విని యందజు గంసమొంది ఖీకిని దీనా 

ననులై యథిఖాషింప్తట 

కును శక్తులు గానిచో నఠుంరితలీలన్ 

ఆంగ మం్యతులు నిల్చి యధిపతిమోల ౧ 

రాంజిలుల్లై మొక్కి. యంద అనిరి 

వృవ భవదాజ్ఞచే నింత కాయము చోర 

వామ మొకీప్పుడై ఎను సమన 

188 

Bl 

82 

8a 

84 
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తేగీ 

లేగీ 

ధారీ రంంబువ( దనిరదు గాన వీ 
రందణు భయగరులగుతు వార్తి 

నందుచున్నా రు చోరాన్యేషణం ఐగు 

కర్మ మిం దెట్టులః గణపవచ్చు 

నిలను రాజు అనేకులు గలరు రాజ 

గృహములు గోల విప్పుడు నివారింప(బడీన 

చ్వారమలు నయ్య] నిట్లు మీవంటి వారు 

గలుగనేరరు పరికింపంగా నిజముగ 

శ్వేత మృణ్మాాల ధారణ స్థితిని వేసి 

కావకీన నికేతనద్వారమనను 

బురషు లెటువంటిబారై న నరుగుదెంతు 
శెలమి వారింప(బడక ధా|రీశతిలక 

కొనమీ చిత్తం బెట్టుం 

డిన 'నుండని భూమిపాల ఎక్కుముగ గణీం 

వను మా మది వైష్టషలం 
దునె నందేవాంు వొడమ నూవస్థితిగన్ 

వారలు గాకను సొమ్ములు 

వేరొకరు [గహింప రధివ విమ మిబ్బంగిన్ 

వారి(ఐరి కోధించియు 

మీరే (గ్రహియింవ వలయు మీభూషఆముల్ 

35 

86 

87 

88 

1 మూ నుండిని 



చతుర్థాశ్వాసము 171 

మ అన్ని దుర్వాక్యము దు్టచిత్తు రతిపాపాయత్తులౌ మంతు లా 

డివ నాలించి నృపాలకేఖరుం డకుంరీభూత చేతను_(కొ 

చును గర్జంబులు గేం మూసికొని విహాన్ సంస్న్మతకిం శేయచున్ 

గన నెట్టా ఖలులైెన మీ ముఖము (పభ్మాతయిగా నేనిటన్ రి 

క నిలువవలదు నా సన్నిధి 

ఇఖలులారా పౌండు మీరు కమలాకుని భ 

క్తులయెడ నింద గజపు వా 

రలతో భాషించరాదు రహి నెవ్వేళన్ 40 

గి వారి కాచిన బాపంబు వచ్చు ననుచు 

నవనివిళు(డు పరాజ్మాభు( డయె[ నంత; 

గుపితుడై యన్న యతివిః గగ్గొనియు మంతు 

లప్పు డిట్లని రవని సాష్టాంగ !మెరీ(గి 41 

మ తగుదండార్హ్యల( దాతకోఖిరకుంన్ దండింపు మయ్మున్ యధో 

క్ష గతిన్ భూవర యంచు మంతు లన నాఠం డికిట్లనున్ నెడ విం 

తగ శ్రీ వైష్టవులిందు! గ్గనగు నిందందాపియా మీద మం 

(తిగజంబుంగడు లీకై దండముచ దండింతున్ (బసిద్ధంఎిగాన్ 42 

తేగి ఆటులం గాకున్న _న్గవులందు భక్తి 

గలిగి నృపం డపరాధేయి గలుగునట్టి 

మంటతులను దండనమొనర్నె మహి నంంచుం 

వాలనిండింపరే నన్ను స_ఎజనులు తి 

1 మూ మెరిగి 2 మూ డిల్లుం్ 
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తేగి 

తెగి 

అని మనయిన నిశ్చయము! జేసి నృపతి యి 

ట్లని పల్కు- నా మం్యకి జనముతోడ 

వవని నే యమమండు నప్పాతకను హరి 
న్మరజచే నబ(గుము శౌరినింద 

చేసిన పాపంబు శ్రీ వైష్టవస్తుతి 

నలుష్యగ వజంగు వైష్ణవుల నింద 
నెప్పాపము ఘటించు వప్పావ మేమిట 

వైన జోవదని మహర్షు లనిరి 

యట్లు కావున మీచేత నాచరింవ 

నైన మహనీయ విష్తుభత్రా పరాధ 
మునే(గలువే మొందు మిమ్ము పావనుల+ వేయ 

'శటికజాలునే యే వహాదండమైన, 

ఆయిన వైన్టవులందు. జౌర్యంయి లేమి 

(ఐకట మొనరించి దేండింతు బైన మిమ్ము 

భు ్నబసిద్ధంబిగాం నిపుడు వధార్డు 

లిన మిమ్ము దండింవక నలరుబా(డ 

భార్గవ పషరాణము 

44 

45 

హరిభ_క్రియకులును మవిక్కులును ధర్మనంవదాధారులున వరస్త్రీ పర 

ధన వరాష్మాఖులును [దిలోక పమ్మిత్రచర్శితులును గొమార్ధాన పేశ్నీతులును 
నర్వలోకమ్మితులును (గోధ లోఖాడి జ్రైెతులును జ్ఞాన వైరాగ్య 

(వఠావురిను నగునీ వైస్టవులయందు దుష్టబుద్ధులగు మీ చేత నారో 

1 మూ తరికీ 
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తేగీ 

పితంబగు చోరత్యం బేను వరిహరించువా(డనై. నిళ్శంకంబగు వంతరంగం 
బుతో( (ఐమాజం టౌనర్చేద స్వామికార్థంబు భృత్యునడు: గర్తవ్యం 

బగు(గదా యని పలీకి నవిషంబును ఘోరోంబునగు సర్పంబును నర 

ఘటికం జేర్చి ఖుటాంగరంబునందు సిడి యప్పు గమ్మహీ వస్తభుండు 

సంపూర్ణహృదయుండగుచు. 'సుహృత్తుంు రాఇలంధునర్గంబుఎను బురో 

హిశులను నమ స్త పౌరజనంబులను రావించి యిట్లనియె 46 

ఆఖిల ఇమలార నాదు వాళ్ళంచు వినుడు 

నేత్య మేను వచించెద కౌరి భక్తు 

లలర లోకంబలందు నొక ప్పడేని 

చౌర్య కర్మంబు( జేయ రుక్సాహు అగుట 47 

చమ సత్యము సత్యము న 

త్యము నత్యంచిదియె సంశయము లేదని య 

వ్విమళలాత్ము,డు కులశేఖరు( 

డమం మకిం జూచు వారి కంద ర్రనుచున్ 43 

మవివజి ఫణా వ్యాప్తయు( గుంధాంతర్షత నంబృతయినగు న్వర్థ ఘంక 

కర ంబునేంగొని రత్సర్పంబెర్తిన వాడయ్య నిట్టమ్మహారాజా గావించు 

కర్మంబు నుద్దేశించి సకల విర్ణరులాకసంలునం అనుదెంచి భువి నమ్మవోత్ము 

నవలోకించి రక్మహాచ్చుత కృతంకు( అ? ంపుచు( ఐం మంబ: 

విన్మయంబు నౌండి దుందుభుల మొరయింపుచుం బుష్పు వర్షంలులు 

గురియింవ నప్పరోగణంయి సృత్యంబు ౮డెనని మహారా గి మావో 



1714 భార్గవ పురాణము 

ర్న్మంును గ్రీమంతయిను వగు భార్గవ పురాజో కర ఇండంబు నందలి 

యష్టాదశాధ్యాయంబి భక్త పరాయణుండగు నారంయణుండు నరునకుం 

జెప్పి మయేయు నిట్లనియె 49 

ఊఉ ఆంత నమన్తదేవ నికరార్చితుండున్ సకలేశ్వరుండు (శీ 
కాంగు( డవాది పూరువడు గయాభవస్తుతుండా[ 86 [వయ 

స్వాంతుండు రంగభర్త కరుణాంబుధి [శీ రఘురామమూ ర్తితో 

నెంతయ రృష్టిగోచరత నింపెసలారె నృపాల వెంగటన్ 50 

సీ భానుకోద్మివథా భానమానుని వారి 

న్మశిమేచకాంగు ననంతవీర్యు( 

గరుడాపయోధి రాకాచేఇ్నద మండల 

నలివ విరాజికానను మవిశ్ను 
వసి వప్రాయత హస్తుదటెక్పీత 

వసను వపార వై భవ్వ( ఐవుల్త 

సితవద్మ వత వి _ఫీర్ణాంత లోచన 

నర్థ చంద ఎకాల 1ఫాల భాగ 

కేగి నుచిత బాలేందురేఖా సమోర్ధ్యపుండ 

రమ్యమాళిక్ళ మకుబాంశర క్ష నీల 

కర్దకుండల మండిత ఘనగపోలు 

(2విళళ నీ రేఇసంస్పర్ధి విపులనయమ ) 51 

1 మూ ఫాలు 

ఓ మూ లేదు 
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జైకా 

తేగీ 

తేగీ 

విఎసితస్నరచాప విభ్రమ థూయుగు( 

జంపక్ర నాను! నిశ్శ్వసన నలిన 

గంధసమ్మోద నంగత చంచరీకు మ 

హా హను వీనోన్న కాంసు దీర్ధ 

కర్టన్ (శ్రీవత్స కౌస్తువి వారవ 

గ్గురు మోన్నతవము గూఢ ఇతు 
నరుజ (పవాోవింబాధర మంచసుం 

దరహాస వృత కుందదంళసం క్తి 

కలితు _హస్వ[కిరేభాంం కంబుకంరు 

నమిఠ హేమాండ భవనోదరా ళా 

యె న్యదయభూత వాఖీపయూడా నధిక 

బహుమతి విభాసితోదర ఐం ధనాఢ్యు 58 

ఆనమనంధ్యాథ సమహేమ వననలసిళ 

కాందికాంచిత కట్ భాగు ఘన సుసూత్మ 

కలిత మధ్యుని రోమరేభావిభాసు 

సురనదీరమ్మ సైకత |ఖోణియుగళు 53 

కులశేఖరునకు నారాయణు(డు (వసన్ను( ఉగుటి 

స్మరలిలావన మధ్య 

స్థిర రంభా సన్నిభోరు దీపిరుని రమా 
కరకమల ర కగుచి థా 

స్వరమణి కృతే సురకీసజారు ఇంభూ యగదవ్ వ్ 

మూ నిరసన 2 ము 'సరేదు 
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ఆవె 

భార్గవ పురాణము 

సకల ఇగచ్చరజ్యుని విశాల కరద్వికచాబ్ద పాదయు 

గ్మకుని మతిన్ఫురన్మకుట కాంతి విరాజిత సర్యది క్రోటున్ 

(ఐకట శరాననాగయుత బామకరున్ గలికావ్య హస్త సా 
యకు నిజవృష్టభాగగత వోటక రత్న నిషంగయుగ్మునిన్ 

వై జయం చీవ్మృవనమాలికోజ్ఞ్యల 

మజికంకడాది భూషణ వభాంగు! 

గా ఖ్నీరకస్తూరికాగంధ చర్చితు( 

గందర్చ శతకోటి సుందోరాంగు 

శంపాలకాభంగి వాగదాకృతియు జగ 

ద్నాక దయాలోకన ముల(జేసి 

నకల భూకశేజి నంరకణము (జేయ 

ఇనకజతో నుండు సదయ వృదయు 

వ్యగజన్మ్ను దాస్య మమవోందుచు నమాహి 

తు( డగునట్ట్ లమ్మణు;డు నవర్య 

ననుదినంబు సలుప( దనరువిభని లోక 

పాలకుని మహోనుధావు వమలు 

అమృత పయోధి వేళ రుఖియై మళీదండము చేత మీంచు హో 
ద్యమ మగు చామరంబున నమంచిత పూర్ణ నుధాంకు మండలో 
పమ ధవళాతష్మతమున భాసిలు ధన్యు భవాబ్దజేం[ద వం 
ద్యు మహిత చర్యు భక్షజవతోవకు నీస్తుల ము క్రీదాయకున్ 

55 

56 

51 



చతుర్థాశ్వాసము 

తేగీ. ఆశ్నయు ననంతు నవ్యక్తు నపమేయు 
నఖిల ఇగదాకృతి వలేణ్యు నాద్యు విశ్వ 
సంభవ స్థితి లయ కారు సకలభర్తం 
ఐరువి. బురుషో త్రమువ( బరా త్పరువి విభుని 

పై ఈ విధమన వెలు(గొందెడు 

నా వరదుని నవ్యయాక్న్ము(డగు రాఘవ నా 
భూవరు(డు గాంచి తాన 

ద్భావుండై. శిరసుచేత ( | బఅమతి( జేసెన్ 

లే గీ ఆకని నందర్శనమువ్భ నధిక సుఖ క 

రెప్తియై పులకాంచితుందై వార్ష 

వొవ్చ చకికాతు(డైన యప్పరమ భాగ 

"వత వతంసుచి రామభూవరు(డు గాంచి 

వ తనకు దండ (పజామం భొనర్చిన మహేమండ లాఖిండలు వె క్రికొని 

కౌగిలించి బృపారన సహిత మధుర ఖణిశి నిట్లనియె 

కులశేభరూడు వారాయణుని నుతించుటి 

సీ వైష్టవోత్తంన భూవరకిరోగరత్న క 

ల్యాజగుణాఢ్య మహానుఖావ 

నాభక్తవరులను నాకంటె వధికులు 

గాగ నెంచితి వదిగాన నేన 

177 

$9 

60 

61 

1 మూ వఠాంజవి 
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తేగీ 

తేగీ 

దుష్టుండ నైతి నుత్మ్భృన్దమెన వరయు 
చేడు మిచ్చెదనని వేడ్కతోడే 

(శీ రామ డనిన వానృపతి చేతులు మోడ్చి 

వివయంబు దోంవ నిట్టని నుతించె 

రామరూజే్య్యద లోకాభిరామ కమం 

నయన యోగీం|దో చికాల్డి నళినమ్మిత 

శీసఖి విశాం క్షీరిభాసిత రిగంత 

వ్మివతౌదార్య కారుణ్య విభవజలధి 

ఆభిం పాలీ నంవారతాలిధేయ 

(అవ్మా రృుదేంద ముఖ్య సువర్వవినుత 
వంక సుంభూజ భాన్కరవంి ఇలబి 

భాస్కర మహాత్మ ౨కు నమస్క్మరింళు 

నరనత దరథ ఖూమీ 

శ్వర తనయా *కోనలాత్మశాగర్భఛవా 

వరేకాట కై వా 

కము వినతి నీకు, గౌకిక ఎ తుపాలా 

ఆహిభూష లావ వారిజో 

దవా బాం ఒరాఢ్య భూమింనయ పాణి 

(గవాజణోలాన స_.జ్మల 

వహి |మొక్కెద నీకు భార్గవ కతమద వారా 

జసకో్రి గౌరవము వం 

నను గురురాజ్యాభి షేచనవు విడిచి నిషా 

చ నృపతి యగుగువలచే నులి( 

గు నీకు శమస్క్రింతు ఇచరన్తో కా 

మ జం ౨ ము కోన వాగర్భ 

భాగ్గవ పురాణము 

aa 

89 

84 

8b 

60 



చతుర్థాశ్వాసము 

తేగి 

చరణ కమరి సంచార 

న్ఫురికాఖిం గహన నింయ భూరి ఇిరాద్యా 

సుర వష్మారణ్యా నము 

ద్దుర దావానల నినున్ నతుల్ సేతు మన 

కువానా కురంగ రూపువి 

మహిత భుజా శౌర్మధుర్యు మారీమని దై 

శ్యు హరింబన నీ కోరిక 

నహరహము, నుకించువా(డ నతిశయ భ క్తిన్ 

కనీ తిర్యగ్యోని జం 

చిన పశ ఇటాయువునకు( జేకొ మోషం 

బనువౌంద నిచ్చిన దయా 

వన రాశికి నీకు _మొక్కువా(డ మహాత్మా 

శబరి యనెడి తపస్విని సారథ క్రి 
స్వాదు ఫలములు గా(జూచి నం గ్రహించి 

యొన(గిన భుజించి కరుణ రయ్యువిద( (లోది 
నట్టి నీకు నమస్కార మాచరింతు 

లీలా విలోకనంబురి 

1నోలిన్ వాలమ్మా చేసి యొక (వేటున నా 
వాళిన్ నిర్మూలించిన 

(శ్రీంలిళున శే నమస్కలరించెద్ నీకున్ 

179 

శ్ 

శ 

69 

10 

7 

1 మూ లోల 
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లేగ 

ఆగదా న్మిగహ మొనరిచి 

స గీవుం బర్మిగహించి కభకర రాజ్యా 

నుగవామ జేసిన కృపా 
వ్యిగవునకు నీకు నేను వినతి యొనర్తున్ 

మ్ముదాజిక కపీయ్యద మ్ముదికాభర ణె 8 

భ(దదాయకీ భక వృ దకార్మ 

శరణార్థి హైంస్త్య భరణాళయ (పద 

కరుణాభరణ రీన కరణ చరణ 

యాతకొంబుధీ జల వాత మధ్యనిబద్ద 

సేతు విఖ్యాకి సంచార మహిమ 

లంచాప్తరీ కృతాలంకార వారణ ని 

శృంకార చిత సాహసాంక నమర 

నకల దనుః దవానల మన జలద 

కుంభకర్ణాఖ) మదకుంఖి కుంభివై రి 

భండనోర్దండ రిషభూజభంకన (వ 

భంఇన నమస్క-రింతు సీ కంజలి గొని 

కుంరత దళకంర మవో 

ఇంరీరన ఘోర ఎ౦రో గణ లుంరన సో 

త్కంర శరభా!కృతివ యగు 

కంరేతాం నుత ౨కు, గావింతు నతుల్ 

భార్గవ స్తరాణము 

Ta 

78 

74 

i ము వృతి వగు 



చతుర్థాశ్వాసము 

లేగి 

వారవిధి శ కముఖామశళ 

చిర వినుత విభీషణాభిషేక గనం 

భంకానంద నిగుంధన 

మజీమతి నీ కొఆకు నే నమస్కృతి( జేతున్ 

నొమాంశ ంబిన ఖాసిల. 

భూమీనుకతోడ నెక్కి సువ్వ్పకమున న 

ర్యామోదస్థిలి వెలసిన 

శ్రేమంతున కే నమస్కరింతును నీకున్ 

సాశేకవురదాన ఆనమానసాంటో 2 

తరుణార్క_ సౌఖ్య వదాననిపుణ 

యనమాన దివ్య సింవాసనారూఢత 

విరవొందు సర్వలో శ్రేళ్వరేళ 
భరకావ నిజ సహోదర భరిత చృక 

చామరాదిక పరిచ్చద విశేష 

తవన నందన బాయుతనయ! జాంవివదాది 

రమణీయ సేవా విరాజమాన 

యఖిల రాజన్య నికరయి లాగక్రోయింప( 

బరమ సామా9జ్యు వై భవస్సురణ వెలసి 

దేవతలు నన్నుతింవ(గ( దేజరిల్లు 

నీకు మోక్కెదమయ్య లోకై కనాథ 

181 

T5 

"8 

1 మూ న్ముగీవాది 
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ఉశ్చాహ వందనంబు నీకు రాజవర్య జానకీవరా 

లేగి 

వందనంలు నీకు భ_క్షవర నంతతాదరా 

వందనంబు నీకు లోకవందితా కృపాకరా 

వంచేనంబు నీకు రామభ్యద దేవ శ్రీకరా 

భార్గవ సరాణము 

78 

(వతులును దేవతల్ వెదకి చూడ నగమ్మ(డవె న నీవు వ 

స్తుతము మనుష్యమ్మాతుడన. శృ దు'డనై తగువాకు గోచర 

స్థీరిగననై తి విప్పు డటుచేసి కృతార్థుడనై తి నక్కృపా 

యతమతి( జో నన్ను భరతా గజి థ్రీ రఘువంశ శిఖరా 79 

ఆని వలీ నృపడి యారా 

ము నన్ముగవామునను దివ్యమను వేచాంశా 

ర్ల నిరూఢ నం్యగహంఖును 

దవరుః బబంధయి వేపుడు దా బేసి యొగిన్ 

దాని రామన కర్చించి రేద్విభుండు 

భరివి గృకాంజలి యగుచు బరమ మూర్తి 

యైన యద్దేవు' గూర్చి యుదార వటితిం 

ఎలికే నంతోవ భరితుండ భవంహతిని 

కరుణాకర దేదా నను 

వర్ మడగు మటంచు నీవు వచియింప్పుట నే 

వర్ మేను గోరుడ్ సురే 

శ్వర యంతయు మన్నె నా కోసంగుట కతనన్ 

80 

81 

89 
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క నీ యందలి నద్భక్రియః 

బాయేక మీ భక్తులంరుం లలలిన ఫక్షన్ 
ధీయు క్తి నా కొసంగుము 

కీరీయత క గుకాలవాల క0తేజవపాలా #8 

కేగి ఇవ్వరము దక్క(గ నితం చేమ గోర 

నీ) సర్వేశ్వర యటంచు నిట్లు నృవతి 
ఎల్కు-చో హరి సంతోష భావు(డగుచు 

వట్ట వరమిచ్చి నవ్వుచు వనియె మతియు 84 

తే.గీ ఖ్యారి వీలాంళ జాకయౌ ఏ తనూ 

నా కొనంగుము ధారుజీవాథ నీకు 

నేను జామాత వయ్యెద నీవు నాకు 

మామ వగుమని యా రంగధాముం డనిన 85 

క జవ పతీ యా వారి వాక్యము 

విని నే ధస్యుండనై కి వెన నా జన్మం 

బును గులము పమ్మితింబె 

తనరారె మహాశ్మ యని ముదంబు రలిర్చన్ 80 

చీలాంకజాతయగు కులశేఖర తనయను నారాయణుడు వివాహమాడుట 

చ ఆని ధరణీశ్వరుండు ప్రరమంతయు సాం ధనుగంర చర్చినం 

బున మణీతోరదందిలను ము తెప్ప (ముగ్గుల రత్నదీప భా 

ఇనమురిచే నలంకృతు లెసంగ(గ మంగళతూర్మ మఖ్యని 

న్వవములు భోరుకొల్ప(గ వివాహ విధుల్ నమకూర్చి యంతటన్ 67 
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ఆవే 

సతికి మంగళబల స్నావంబు గావించి 
చారు దుకూల వనములు గట్టి 

అంచకు( గాశ్మీర తిలకంబు గావించి 

వవనవామోద్ గంధము లలంచి 

తరుణికి మణి హేమ కాటంక రోంక్రణ 

కంరహారాద్యలంకొరము లిడి 

కలికికి. గన్నుల గాటుక ఘటియించి 

చెలువంప్త( ఐసుష్పన నలు(గు వెట్టి 

నకం సొందర్యరనము సాషాత్కరించి 
యీ కుమారిక యయ్మె నా నింప్పమీజు 
వరమ శోభనవతికి నా పద్మ ముఖికి 

నఖిల శృంగార వైభవ మంవరించి 

ఆదరమున నో నరపలీ 

వేదోక్త కృతాగ్ని వావన విధు లోనరంగా 

వో డేవివి వై వాహిక 

వేదికపై నునిది దివ్య విభవము అమరన్ 

ఆ రాజు కన్య వీచ్చెను 

వారకి విధిపూర్వకముగ వైభవ భృరికిన్ 
శ్రీంంగవతికి భవ నర 

సీరవా భవ మఖ సుగర్య సేవాదృతికిన్ 

భాగ్గవ పురాణమే 

88 

89 

90 



తకుద్ధాశ్వానమ 

& అంతట రంగభ ర్తి విళవాంచికలీల మనోవారాంగి య 

త్యంత విలాసన ంపదేల యంఎమాంం దగు న్వు ధారుజీ 

కాంతుని ప్కుతియై తగిన నృ ధన్య_లాపకాలి న 

కట్టింది వివాహమై శుభము రింపుగ నా రమణీ సమేగు(డై 

కేగి ఆ నృపాలుండు మంగళాబర్జ్హ సకల 

రా 

లేగి 

భూరితర వస్తువు లొనంగి పూజసేయ 

హరి (వవశించి (్రీకుడ సుర లకోడం 

ఐరమ మైనట్టి ని దిమ్మ భవనముంకు 

ఆంతే నా నృవమం[తు లకి విన్మయావిష్ట 

చేతస్కురై యూ బిహీళలేఎ 

నకుం ప్రభావం నారసీ భూవఆా 

వళులెల్లి గైకొని ఒచ్చి యకిగి 

ముందట నిడి భయంబున( (బిణామము చేసి 
తమ యపరాధ మంతయను దెల్చి 

యట శరడాగ్ధలె యభయంటు శేడిన 

నారాజు వారల కందణఆరును 

దయ నళయ మిచ్చి రషించి తనతనూజు 

వనఘు గుజవంతు ఐఎవంతు వినయవం ము 

9! 

2 

1 మూ స్టింత 



108 థార్ల్గక వులోజును 

రాశ్లాముచ నుంచి కాను నిరంతరంబు 

వెలయు వై స్థవసేవ( గావింపుదుండె 08 

కులశేఖరు(డు రానూయణకథా (శవణంబునం జేపి 

దళ్గకంచుని సి గోవంలు నెట్టి లంకకు, అనుట 

ఆనంతరం ఐమ్మసీకాంతుండ్రు శ్రీ మృదామాయణ పరాయణుం డగాచు 

ననవరతంయి రామాయణ కథం గూర్చి మవాత్ముంతగు రాఘవు సుఖ 

చర్యలయందు సువృష్టుండును, దుఖ చర్మలయందు దుఃభితుండును 

వగుచు. రామునియందలి పేమాతిరేకంబునం  ఇరవశాంత ఖర ఇం 

డగుచు నివ్విధంబున వసియింపుచున్న రాజా నవలోకించి యట బౌరాణి 

కుం డిమ్మ హానుభావుం డీ సీఠతావహరణంబు సహింప(డవి చింతింపుచు 

మాయాసీళం గొనిభోయినని యుగ్గడింపుచు నా వైష్టవుం డుంగె నంత 

నౌక్క వా డమ్విపవర్ముండు _గాబాంతరగతుం డగుట నతని పు[తుం 

డనుత్త మంబగు రామాయణంబూటెప్పి నృపతి మనంబు గూర్చి రోమతర్మడి 

చేశ నుడువ( ఐడని సీకాపవారీ అంబు నతనికి యథార్గంబుగ నెణీంగించిన 

నారాజా ఫ్రిక్తి నంపూర్ణ హృదోయుం డగుచు దావి విని సత్యంబు 

మాడ్చి దెలిసి శొకరోన నమారలికుం డగుచు మడీయణనని యగు 

శానకిన్ దుష్టార్ముండెట్టు వరియించు. నిప్పుడ యారక్కసు శిరంచిలు 

కరివాల ధారం |దుంచి వైఛెదనని పలికి ఖర్గంబు గైకొని రవిశురంగ 
నన్నిభంబగు గురంగరాజం బెక్కీీ రంకాభిముఖు(డై పోవుచున్న 

యవనరంబున 04 

1 వారాజా కుమాథేండు 



చకున్థాశ్వాన ళు 

ఆవ అకురలెల్డి విన్మయావిన్టమానను 

కేగి 

ఇగచు నకనిం గాంచి ధోశిముదమున 6 

గుముకు వర్షనుంనుం గురియించి కుల'కేఖి 

గని నుతింధి రాళ్మరూడి మింది 

వరికింద బావకీ హరణ కోకంబున( 

గలుగు (కోధయిన? గలువి కాళ్ళు 

డగుచు మహశ్తగు ననిలంపు వేగంబు: 
గొని రాజు లంకాపురిని గుణించి 

పోన వత్తి గగ్గువుంగన్నుం డంలోట 
మయనుండ్లు రాము డున కగుణుండు 

జానకీ లమ్మణ నంయక్ష(రై పన్న 
కారూఢ డగుచు నయ్యవని వాథు 

భక్తిచేం బరితోషిత స్వాంతుం డగుచు 

నతని జేరంగవచ్చి యక్యాదర మవ 

లీ్న వృత భు (బ్రేమ గౌ 

లించి యిట్టుఎ: బలికె నుదించితముగ్ 

వాసు దేవుండు కల శేఖరుని మార్గమధ్యమున 

వాపి రాంతసజణుదుట 

కునిశేఖర మ్మర్పియ ని 
శృం యోగీశ్వర మవాయకా దనుజేం[దున్ 

బౌలియింది సీతం గై కొవి 

యళలరంగ నిట కరేగుదెంచి తతి మాదమువన్ 
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198 భార్గవ పురాణము 

వ మహీపొలా ని వియ్యద్యమంబువలన  నధేగవలదని చెప్పీ యా|కిత 

వత్సలుండగు నర్లేవుం ఉతని బువ్చకారూధుం గావించి యవ్విమానంబులో 

గూడ న|ప్రాకిత ఇనాకిర్ణంేఎగు వై కుంరంటబి జేరె మదోనుథావుండును 

హరి వియుండును నెగు మక్కుల ఇరు చరితం బెవ్వ డనయంయి వినుచుం 

విరియింప్పుడు లిఖియింపుచు. నుండువా( గరైహికాయుమ్మిక నుఖంబులను 

కిగాందునని శ్రీమంఠంబును నగు భార్గవపురాబో త్తర ఖండింబు నందలి 

యెకోన వింశాధ్యాయం ౨ భక్త వరాయేణాండగు వారాయణుండు నరునకు 

కెప్పు చెండియ నిబ్రనియె 08 

చ నర విను మేను జెప్పెద ఇనస్తుతమై తగి సర్వబేతనో 

త్కుర పరిరతృజార్థముగి ధారుణిలో నవలి్టయయ్యా సా 

దరమతి లశ్మీ భక్కజనే రైన్యమలన్ బారియింపనారమా ' 

చరితము నుత్తమం ఎ నెలుఎ[వజ తావవారంబు వేడుకన్ 90 

సీ ఎల్తాణగుణవతి కంజాతే సం వాత 

శరుణాక వాచ వికణ సమెక 

నరసీరువాళ వత స్థూూలంకార 

కీర _పదార విస్ఫూరి సార 
(లికగత్రీమాత వర్ణిత వైధవభ్యాత 

నతకల్చ్పవల్లి కొంకామకల్లి 

సకిలలో౩గ్వరి ాశ్వుత సుంకరి 

భక్త మన పద్మ 'భవృగద్మ 

1 మూ బునువగు 

8 మూ లేదు 

శీమూ సద్మ 
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రేగే 

రా 

Ca 

మహిని సంసార జంధి నిర్మిగ్ను లగుచు 

(సుక్కుచుండెడి ఇనములం జూచి చారి 

నందఆను నుద్ధరించుట కాత్మ నెంచి 

యవరరించిన నిరికథ యాఎకింపు 100 

రుయార షట్పదాలంకార సారన 

శ్రేఫంకార పరివార నంకురింలు 

మల్లికా జాతిమతల్రికా మాధవి 

వల్లికా నముదాయ వేల్చితంబు 

మందారి కోరు సుమబ్బ దారర మరంద 
నందోవా నిస్తూలానందనంబు 

కే కారకా కీరికా పాడా 

నేక నిన్మన మాలికాకరంబు 

మంజురరకం సంజార పుంజరంబ్లి 

రైక నం్యకాంత సౌరభాశాంతరయి 

నమరు దడివ్మతరంబు |దుమాపగా త 

టాంత లక్ష్మీకరయి పద్మాకరయి 101 

వెండియ వా నరోరువోకరంబు నరోరువికర కారకం ఐగుట నమృతా 

కరంబు డంబు విడంలీంపుదు నిజాయిపూర (వకిలించితంబిలగు 

నంబురువా మి(కామి తీవింబ (నముఖ (గహళారకో కదంబంయబు మున్నీ 



100 భార్గవ పురాణము 

లోకంయున కాలోకయి లెసంగె మజంగ భువనంఎువరు వెలుం!) లొనంగం 

గమకిందు తెలుంగు సింగీకిరింప నిండీవరారవింద విష్మంద మకరంద 

బిందు తుందిం౦బుంగు మిళింది బృిందంలులు రుసువేబాసనా ఇటీలంలు 

లగు తేటనికట విటవి పటంం ఎల కటు నిటు( అనతడీయ మేనక రుచి 

ఛాఠచక్యంలు లంబుచర్చితయగు ఉలిదేవత విదుర్ను కచడుచి నిచయంబుల 

ఐచరింప వై(ఐియిం వాయి నీరంపు చిజర తర(గల తెరల తెఆ(గులు 

గలిల కమల పాజీ వెణికి ఖభుటియించు మెజుంగు 'లెణింగింస న్వకియ 

2 క్ర ప్యాతికం చైకౌను కొకనదనికరంబులును ఐరిపరీర మధుకర 
(పకిరంణుల్ల. యజ్తలాకరల క్మకిం గషల్యాగదీవిత. డీపీకం నిసంగు 

మంగళార్మాకికల సొంపు సంపాదింప నింపౌంచుచు "నకి ఎమం /1గనంబు 

మాడ్కి-( దరళకారికానికాయంబై. వాసుచేవావానంబు పగిది పతగరాజుహేన 

సళ్ళకి ధుర్యంబై యంభోజసంధవ నభా భవనంటు భాతి భాషా (పళంన 

వాంసావతంన నంనరఖంటబై కందర్పహర నందిరంబు పోడ్కిర్యగౌంచ 

బేదనంచారాంచితంతై. జానకీవాథ సేవిత వికానంబులీల. ననిలకుమార 
4పీరితంబ్రై కుమదవన సరంథాది నంరంథశంబయ్యు నంపుల్లహ 

కల్హార రాజీవ రావీవిరాణితందను. బువృవరాగ. పరంపరా పటవాన 
దానవా వాసికా కొాంతరంబును కోయసష్టిక బట్టి ఐలకుక్కుట కారండవ 

ముఖ నలిలాండణ మండల (్రకౌండ మండింయిను నగు నమ్మడుంగు 

నందు 102 

ఊఉ 6 62" 

మూ లెణుంగింద 

మూ పు 
వవా యవి 

వా _పేరిత 
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తేగీ అవని ఫౌల్ల్షిణ మానంబునందు కోథ 

రా 

తేగీ 

తెగి 

నంబయిన యు క్తరర్షంబువను శమ స్త 
లోకసేంఠ స్మరమాత శ్రీశరాంగి 

వొడ్మె నొక దివ్వ కాంచవాంభో- మునను 

నుందరగ్నాకి పూర్ణెందు నిఖ నన 
జరలరుచాపత విశాలనయన 

ఘన చతుర్భుజ పీతికాశేయ శోభిత 

ఎరోయుగ కలికి కోరనదయుగళ 

విద్కుత్పకాన భావిం దీప్త సంకా? 

రమ్మ లావజ్య హిరణ్యు వర్ణ 
హరిణి పృథ్ముకోజి వారిమధ్య బింటోష్టి 

పద్మ పొదతంపభానమాన 

శ్రీయక (భూలకార్య చాంపేయనాన 

నీలథ్ంచిత కుంతల నిమ్ననాని 

కంలు కంథర హార గంకణ కిరీట 

కుండల లలాట లూషేత గుణ నమేశ 

దివ్యచేందన పరిల్నిప్త దివ్వపుచ్చ 
గంధ కోధిత సుకుమారి కమలమాలి 

191 

108 

104 



192 

dA 

తెగి 

కార ప తయను నౌగుః గంజ పీరి 

యందు బెలువొందుచున్న యయ్యవనరి మున 

నర సేజానన మ.ఖలగు 

సురలు తసోధనులు వగు ఇలు గంధర్యా 

ప్పరనలు గుంపులు గొనియు 

ఎగ్టారమతురై. వచ్చిరిట కుదార్ స్ఫురణన్ 

అపుడు సుమవర్షములు గురియంగ జేయ 

చును బ-వాములు మొరయింపుచును ధరితి 

యంద సాష్టాంగ దండంబు సలివరించి 

వివిధనుతుల మతింపుచు ంయువంత 

(వి హం దాదులు రిక్మీం గీ ర్రించుట 

నరసి జభవుడు ఇగద్ధా 
(శిరమణు నా లోకజనని డివంగుణ మిన్ 

చౌక గరపుటాంజలిం గొని 

నరగం ఎగు థక్తిచేత నన్నుతి,జే సెన్ 

సర్వలో కేశ్వరే్వరి సర్వలోక 

॥నని శ్రీదేవి దేవేశి ఆల ఎలయ 

మోదమున మోనా ఒవౌ సీదుకొణకు 

_మొక్కెదను నేను బహువారములను భఖ క్రై 

ధార్గివ పురాణమా 

105 

106 

i107 
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చ నీవు నహ పలోచము శ్వ నహ్మస 7రోధి భాప్పువున్ 

నీవు సహ్మస పాదవును నీవు సహస కరాంబు వాతవున్ 

నీవు హిరణ్య వర్ష్కను సవ హిరణ్మ్మాయ వాది రిషి విన్ 

నీవె నమ_స్రమౌట హరిణీ నినుగూర్చి నమస్కరించెదన్ 

ఉమలో అంరాహుయేదై 

రమణీయస్థిలి సువర్డ్ రచిత సజవై 

యమరి నకల నంవక్పద 

సుమహిమ గం నీ కౌన్నర్తు సభమరి వినతుల్ 

ఇల నీ కటా వీణ 

ములిజేం దగ నీ యవెక భువనంబులొగిన్ 

గలుగుచు వర్తింపడును 

జ్ఞ్వలరర సొఖ్బంటు నౌందు నమ్మదలీలన్ 

వారివమ్ష। స్థందాన నీదగు విలాసార్థంబు నీచేత వా 

హరి సం పేరితుండెచు నీ సకలలోకారిన్ సృజించున్ని ఇం 

బురు రతా _పినిం జేయు నిదియిన స్మాతోదంచింవ్యంచిత 

స్థిరలీలల్ గద లోకపాంవదవుల్ తిర్యబ్బ రాదిస్తికుల్ 

1908 

110 

111 

118 

118 



(04 

తెగీ 

శేగి 

అశు గంధద్వారయును దురాధర్షయు 

నిళ్య్శపుష్నకరీఎశీయు నటంచు 

ఎర్వ టూరేశ్వరి శౌరి నిత్యాన పొ 

యినియని నిన్ను పాననము( వేసి 

యీళకోంలు సర్వలోక నివానులును ధనం 

లును నళంమం గోవుల మదోత్క 

టం బూతంగ సంభముల గౌశేయ వ 

ఛచ్రమును వివిధ రత్సివజముల 

భూమిని ననెక విభవంలు పు క్త) పొక్త 

నంళేరిని నిగమంబుల శాత్ట్రచు లను 

బుశ్మిలోకాదులాను 'జ్ఞానమును నమ్బుడ్డి 

నౌంచుదురు గాదె నీ దేయే(తెంది ఆని 

అభిలలోక ళరణ్క కల్యాణ సుగుణ 

ఎలధి కరణంబు గాంతు రేజనులు నిన్ను 

వారు గాంతురు పుమంఖు వైవ్లవంబి 

నన్మేయంబును కాతంబైన పదము, 

భార్గవ స్పురాణము 

114 

116 

1 మూ జ్ఞానులను 
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కళ వాణీవి శర్యాణీవి గీ 

ర్వాజివి శచివీవ నీవ స్వాహాన్వధలున్ 

తోణివి లార్గవివి హరి 

(పాగేళ్యరి నర్వనంపదాక్సతి సీనే 1A 

నముద యార్మిక వీవ సంవారిణివి నీవ 
కమలేషజా స దాగతియు వీవ 

యమరు రోహిజి వీన యటుల సంగయు ప్ 

పరగ కార్మదార్కుం (వళయ సవ 

యావ నమస్త టో శేశ్యరివియు! ధవ 

దితరంబులేదు లేనంచుకేన 

కనవచ్చు నెయ్యరి వినవచ్చు నెయ్యడి 

యల చిదచిద్వస్తువులును నీవ 

శ 

తేగీ యఖిలమును నావరించి దళాంగుకాతి 

కిష్టత వెలుంగు నెయఃది నిష్ణతోడం 

దెలియ దత్సర్యమును ఏవ దివ్మనవాలర్తి 

యఖిల లోకై కమాఠ కీహరిసమేత 117 

+ ఏయే రూపము తీశ్శరుండు వారి రాయే వెళఎం దాల్చు సి 

వాయా రూవ నమానరూపములు నాయావేశలం దాల్చి సు 

1 మూరి 

శీ మూ లేడు ౨కే 



192% 

క4రూగయిగ్( ఎ ర్యినర్గుతా వయక్నీ లాదులంగూడి సొ 

ల్రాయరక్త స్థిరి నంది. వేయుదుగదా యాక్క్మేన గోఏందునిన్ 

పంచ న్వడూప 1మభిమం 

దంచితుండగు విభుని విష్ణు నానమయములం 

ఐంచీలిధ నరూపిణివై 

నంఒలముగ నెనయం గలవు సవాచారిడీవె 

చేతనుల నాం (వోన ధ 

రారలమున నవలంంచు రంగేవేనకున్ 

భ్యాలిగ విత వగు దేవీ 

యూ రతిం (రాజం వోవ నిిగలిగిశివౌ 

జనని ఖ్రేదేవి బాల్సల్య గుతాంటోధి 

యిది మొవలుగ(జేనీ యిశ్రైగంబు 

సందు నీ కరుణా సుదాల్లి జవ్యరరంగ 

ములిచేతి వెళ్టిణీవులును ప్టావి 

తుంగుచు నభిలళేవషులును లోకంబుంల 

కాదిదంపతులి.నౌనట్టై మిమ్ము 

భావన నుపాసింప్రచు నౌగి భ్రవ 

సంధ నిర్ముకుల్థై పరమపదము! 

భార్గవ పరాజయు 

118 

190 

i 

ఖీ 

3 

మూ వఖయం 

మూ బంలీ 

మూ బంధు 
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లేగి గెందుదురు గాన వేడుకశణేసి నన్ను 

భక్తునిగ నీదయారసాపాంగములను 

నీక్షణయు సేయ మతుళితో చెలంగ 

నమతకి విధంగ వారినంగలాంతేరంగ 121 

రేగి. దైవవందిత పాదవద్మిను( ధృతేక 
రాంబుశాతీనుగా “గదంచిరనుగ 

శధరుని సత్నిగా సరసీఃముఖిగ 
న్య నిను గౌల్తు నీ భూమి నింపెనంగ 

పాండ్శ్మరాజు |శ్రీరంగంబున కరుగునెడ( అద్మినీళనగకను జూచుట 

వ అని యివ్విధంబన ఖిదేవిం గొనియాడి [పీతమానసుం డగుచు (బల 

మిల్లి తేదాజ్ఞ( గైకొని రంగక్షేరంబున ఒటీదెంచి ఎకతప ఖఇంంఐగు 

శీరంగగాయి. నవలోకించ నమస్కరించి యధావిధిం బూజించి. లొంచి 

విరించి యవు డ్రళగికి ంక్మీ జననంబు విత్ఞాపనం చేసె వక్కాఎంబున 

రాజయివి స ర్తముండగు పాండ్య ధరణీమంగ్రలాఖండలుండు. రింగీనాథ 

'సేవార్థంః గాల బావురు మవహవీయంబ,ఎ. వద్మాకరం ఖం గసంగౌని 

విషయంబునంచి 2శల్సీరంా ౫ కేరనరిగి యక్కాసారంబునంత. డికి 

సి పుటపాక భర్మ విస్ఫూ ర్తి జెన్నుగు మెని 

కాంతి జగర్తమః కాండ మడి(ప 

బూర్దేందు మండలం ఎ హసించు వమ్మోము 

నతచకోరముం కానంద మగుష 



195 

తగ 

కేగి 

భార్గవ పురాణము 

డళవరవింద నుందర విలోక నములు 

(క ఇన దైన్య విచ్చి కజేం 
సముదీర్ణ కావు కాంచన కల్చలకికలు 

ధన్య నంచయ వాంఛితం బౌనంగ 

సరన సావర్థ వంకజాంతరమావందు 

వాలభావయునే వినోదకే?ి నల్పు 

చును _బరాించు దేవి కోభనాంగి/ 

గాంచి యారాకా ఏస్మయా(కాంతుండగుచు 

చూపలావజా కాంతుల రూఢిమించు 

నమ్మ హోడేవి ంచ్మీగా వరనీయేంర 

నధిక సంస్తుతులను గోనియాడి యొక్కి 

భక్తి కార్పర్య హృదయే స్యభావుం డగుచు 

ఉరు విజ్ఞాబమంయిండు భూ విభుడు విధ్యు క్షంబుగా వఐద్మమం 

డిర రశ్మి న్నిభిలోపచారమాశి నర్థింబూజ గాలించి సుం 
డరతోం టొల్బగు నామె గాంచన విమాన (వస్థిశంజేని మం 
డిర సీమం గొనివర్చె హర్చమతియై దివ్య పథావాధ్యు(2 

పద్మమన( గలుగును వా 

ఎద్మనిభేయజకు భూమిపాలికు(డు తగన్ 

పద్మిని యనుపేరిడె వ్యా 
తృద్మోందాన నిండుకొనిన వరమ ప్రీకిన్ 

124 

126 

12a 

127 



చకుర్థాశ్యాసము 15 

పాండ్యోరాజు పద్మినీకవ్యను భార్య కొపంగి పు తీభాదమున( చెంచుటు 

క రన భార్టుతోర( దానా 

మనుజేశ్వరుః డక్కుమారి మన్న నదోవన్ 
దివ దివమును వోషింపళ( 

గను(గౌన నర్దారు యుద్దుగా నెస(గు కణిన్ 128 

మ అమరన్ యౌననపూర్ణిమోదయమాగా నద్దాషికిన్ వా్యామం 
దమమున్ జారె మఖేందు మండలము నుద్యల్చైల దీఎందె దృ 

క్కు ముదంయిల్ విశసీంచె గావాబడై వషోజ్నాదులుం చారకో 

గమ రోమాంచిక మేర్చడన్ హసితరేఖాచందదికల్ రింజిరిన్ 120 

ఉ సారనగంధి కొప్పు సరనస్థితి, జీకటుంగ్ హసిందు వే 

మాజు మహేం్యదరత్నరుచి మండలి గై కొను 'చేమి చితమో 

యారియ నెబ్టివారికి 'బరార్థము లెక్కుడు 8 నౌటంజూడం బే 
కూరిన రత్త వస్తువులు గోం (గినెత్తరె ఏబ్బలాట్టలి 100 

కేగి విదితమగ బాల ఫాలంబు విదియవాటి 

యమృతకర రేఖ సుమ్మటు లనక యున్న. 

దరళ మౌక్తిక రారకోదార ౩6 

క్యాళమండల సాంగత్య మంది యున్నె 181 



800 భార్గవ పరాజినం 

డ్ అఎంవామో కర్గంబులు 

దంగ శ్రీరూవములుగ(దనరుట దృష్టా 

ఇలితో క్రి వినస యమృతా 

కంనకు! దాదౌట విభవకర నంవృద్ధిచ్ 188 

శా  రాళీనద్మయ మింరి నేత సమతన్ రాలేక తోయస్థితి 

వాంశాం బూనినచో నవా యనుక్పత వ్యా_ీన్ బయల్దైంది యం 

వొజయిల్ దళమెక్ని. తాము సరికిం టోంటోవ నానా(టికిన్ 

1 దేఆంయి వ్నెర(౦దారంజోచ్చె నటు గాడే వంకఇాతో ద్ధతుల్ 188 

వి సకియ విలోక శములు కేవల 

మకరాంకుని చక్కెములు సుమా జిగి మిగులం 

ఉికిలి కపోంతోంంలుఎ 

మకరయులు లింంతు రేం మణి కాఖన్నవ్ 184 

క కీలిత సము బుగంఖయు 

లెలమిగన( దెలవసూవ మీ చలి వాసా 

కీలనం జెయీందినటో 

నేలర గటానాలి బూలిశాలి యిరుగ్డ్షన్ 186 

ళ హరిబాయ కార్మంమీ వం 

కరువోనన గెమంఎసాొటి గాలేక గదా 

1 మూ తేజంబుం బెడబాయ కీ మూగల 



చతుర్థాశ్వాసము dat 

తేగి 

తత నేంవంటె ఐయలుం 

గజల వెంంబారి రసముగా రాలు నొగిన్ 186 

రదములు మౌ కక్తికములుగా 

రోదసి చ్చద మజ్జ రాగ రమ వహియించెన్ 

"మొదంరసులే యటు పైవం 

ఐదఎడి సరసుల వచింప( బని యెమి కిన్ 187 

దర వివ౮ంం బిసీయనీ యుదారత బై లున కొత్తి యింతీ కేం 

ధర వండదుదో( గమం నాశము ఎప్పుల పాలు జేసి యే 

లేర యుగ బాతంవుల్ చవరంగా బరుంచ్ గిరులన్ నిశాభయ 
స్ఫురణము స్థాణు భావమును? దొండంగ జూచు గువంబి లెయ్యెడన్ 188 

నళివాశ్షీమతే నిమ్న్మనాభి యను పున్నాగ _్రసూనంబునం 

దకగంభుంబులు (వ్రాలి పై గుచగుకుచ్భామోద సౌభాగ్యముం 

దిలకింపం ఐడి (జూచు కికజ్జుల నజాతియా? వాస భమం 

బొలయం జాలుగ దాని గూర్చి నువా నౌప్పారు నూగా రౌగివ్ 189 

జ 

కలితకాంచన మణిఘంటికాఢవంలు 

లెనంగు రననా విలానంబు శెనసియన్న 
భామినీ మధ్య గగన మేర్చడిర( _బకట 

కబ్దగుణ యు క్రమగు నాకోసం ఐనంగ 140 

1 మూ మొదలరసులె యెటురై నం 

8 మూ కచ్చల 



802 

తేగీ 

తెగి 

ఛేగీ 

సైకతము ధ్మారియను గారం ఒమనరడు నకు 

డీటు రాలేశ నీట వరిం నొకటి 

దరిని నొక్కూటి చలనయి లనరె ఐలుం 

తోఎ సాటెన్యురికినేని ఈ (గ/దరమ 

వనిత యూరులు గని ౬ఎవంవె రోంన 

యోలివ _౦లు గని శాలు ంవి'సి జారె 

యువిద పదములు గని చిగు య్లీీరలె సిరు 

మొదలి యారీ (భరారలర్ కుదం సగునె 

కాంలీఎడని కారకొాకాండ మనగ 

విగత దోషం నగు హీర వినర మనగ 

గంది కుందవి కుసుమ నిశాయ మన(గ 

భామినీమాజి పదనఖ పం_క్తి దనరు 

పదములు వద్మముల్ _పఎదముల్ కూర్మముల్ 

జఘనంబు లువ త సెకతీములు 

నాభి జలావ్నర్తవయి రోమా? నీ 

లోత్సలావ€ వకు లూగ్మికలును 

లతతీ చషోరుహంలులు చ్మకవాళముల్ 

గళము శంిము రుజంబులు వీసంబా 

రాన్యంబు కొమంము అసిఆ ఏటాతముల్ 

భృంగముల్ హాసం శ్రీ క్పరేఖ 

భార్గవ పురాణము 

141 

142 

148 

1 మూయ ౨ మాల్లులి 9% యూన 



చతుర్థాశ్వాసము 

లేగి నయనేమల మినమలు రదినమలు మె 

కములు కై౫౦ ఇ కాం సమిరి గాంగ! 

బాలి నౌందర్య రస సుధా స్ఫూర్తి చెబంగి 

సె సరసిజవేక్షలా నవ !1ీవయస్సరం 

నాశక బారియగు వా 

వాక దళాతి యౌవపెంఒున నిటు లా 

నాశీంకా నవ నృష్టియొ 

వా[ీకొస్తుని ౦౦ వా నెసంగు రజిన్ 

పద్మినీకవ్య రంగనాథువి భర్తగా వధించుట 

ఆ మానిని లో మానని 

_(హీమానతర పస క్రి పెంపొంద మదిన్ 

వేమించి రీనకు( ఐతియని 

కామంబెని రంగవాథ ( గమలానాశున్ 

శ్రీరంగనిలయ నెంచి గబించినంతనే 

మది/ (గీకి నర్తింం మమళం బెనుచు 

ఎజీశాయి యనుచు నేర్పోడ( జెప్పినంతనే 

రోమ రేళాంచికారూడి నెనగు6 

బద్భవాభు( డటంచు భాషిందినంశనే 

వీషణాళుల "చేత వేడ్క(చేయు 

బద్మాపియ( డటంచు[ ఐల్కివయంతనే 

యచ్యుక్యపియ నే నంచయం దలంయ 

_కి 

209 

144 

148 

1 వేనా యవ 2 వా చే 



fox 

శేగి 

శ 

భార్గవ పురాణము 

వారియఓంచే వచింబప యంతిలోనె 

కాను ఐద్మిని ననుచు నుత్కర్షం బూను 

రంగపతి మోహలగ్బాంతరంగ యగుచు 
బాలికానుజి యిటుల మ్మాభాంరి నెనంగు 147 

మతియుమ నయ్యంగనామణి రంగవాథ నవాధీకృతాంతరంగయై తదీయ 

దర్శనన్పర్శనాలింగనానంగ నానావిధ లిలావధాన సుఖవిధాన విమ 

నేంవావచా గుంభన వివస్యాంతయ స్వాంతభవ 'న్మ సముద్ధండ 

డోర్డండ కుండుకృత కోదండ నిర్గళ త్యాండ వకాండ పరంపరా 

విపాట్యామావఢై ర్మ కంక్షట విశంకట వృత్పుటయను టట పాక నీకార 

వియెగ చేదనాతిశయాతి పాక నమాపాడిత పాండిమాది వివిధ వై వర్డ్య 

రశికావయవె ంశ్నణయును శణమా (క చలీఖృత కయ నానచాద్యవస్థానయు 

నగుచు వర్తింపుచు నేతిని యనంతకల్యాణ గుణంబులు గీర్తింపుచుం 

జెలిక తంకు దక్కథలు వచియింపుచు! దత్పరిచర్యలు రదియింపుచు! 

దళ్లీలా చర్మికంబులు పరియింప్రచుః. దదన్య వజంబురి శరింపుచు 

ద్యదూపంబిలం లూజింపుచు నతని భవీయింపుచు నివ్విధంబున నిరంతర 
రత్పరాయణఆయు ( దదధీనానన్వధ్యాన విస్మారిత నర్వసఇయునై యుండి 

యయ్యవసరంబున 149 

ఆత్తరంబెడల నుదాత్సే మౌ అనడు చి 
తృము రంగనాథార్చితంఎ గాగ 

వన్యంబు. బల్కాక నలిరెరు తనటివ్వూ 

శారి చర్మోక్తి కాస్పదముగాంగం 

[ మాస్వా కి మూర 
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తేగి 

అలసంలేక థాసిలు తవ ూడ్కి శ్రీ 

హరిరూప దీ ప్రియం దిరవు గాంగ 
నితర శబ్ద స్పూ నానయు మిదన విన్కి 

నలినాత వామ లనం ఏ గాగ 

జైప్ని యజ్ఞప్తియిను లెని బ్హం బేసి 

యచ్యుత ధ్యాన పరవ*యగుయ నింతి 

విశ్చల్భుతి( జేస్టలన్ని యును దక్కి 

భీవ వకానశేషయె 4రి( దవర్చె 149 

పద్మివీకన్య విరహము _ నఖిలచింత 

ఈరీతి నుండు గాకాం 

కారత్నము( ఇాలి తోడి తరుణులు చింతా 

భారంచున( దమలోం దా 

చూరూడి వదించ రతులికాళ్చర్య్శమునన్ 150 

కినులౌవ(గా ధర్విలి వృచ కనక లెందజు లేరు ఇవ్వనం 

బును మెయిం గల్గెనేని. దమ 'పొల్పువచింతురు గాన నిందు న 

వ్వనజదళాషి చిత్తమున వర్తిలు కోర్కి, నొకప్పుడేని సూ 

కిని గణీయించి వర్మిదు నరీమణులారి యిదేమిచ్యితమో 15 [ 

పరవశమైనదో గరుజి భావము నొక్కని యందు లేక యు 

త్కరముగ్ సిగ్గు లో( వాదమ(గా వచియింప్తటలేదొ యింక నీ 

1 ము పొల్లి 
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ఎరజి యెటువ్నదో తెలియ(జాంము భామినులార మీద వె 

డ్రె గగునో యటంచు బిలురీనతే వారలు పల్బుస ర్రేణిన్ 168 

యమ దవన [గీష్మయు కాంతి. జెంద(గను రాతి (పావృడుర్భూతిగా 

రవి వారాయణు+డౌట నత్త ఉని నిదానకి సంధ్యాంబర 

చృవు లౌబ్బ!న్ ఎయనించ నే(/౫ నన నిచ్చన్ వార్థిలో( శె 

నవ మేసయి !లెనంగెనా. దగ భువిన్ గాఢాంధకారద్యుకుల్ 158 

క సాయం పురుమ(డు రజనీ 
(పేయణం గంయనెడ వీడు వేనలి మెబు(గో 

నా యొప్పె నీరులు తగ్గ! 
కాయత మళ్లీ నుమంబులన నెరసో నుగుల్ 154 

సే... విరవబంధుర ధైర్య ధరణీధరంబుల 
గేదించవచ్చిన ధిదుర మనగ 

ఐన వియాగుల గెల్చి విజయంబు గై కొన్న 

కంబరాంతకు! డెత్తు శంఖమన( గ 
బధిక్ నంఘముం వాత్సంకోజాశా నాగ 

మూలంబు లెత్తు నరాః మన(గ 

జాంశ అనంబులపై వేఓ వచ్చిన 
యాలరారణ్య సింవాంబనంగ 

1మూషపవ్ 2 మూ రాగం 8 మాసడుల్ 
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తేగీ కత కాంతుల రాజించి సౌంప్రమించి 

వెన్టెలలకేత దీపించి వెడ్కనించి 

యలర నుదరాంచి ఒగమం న్యాకమించి 

సాణ్యద మండల భృతి( 'దో(తె ఇందు డప్పుడు 155 

వ మజియు నిశాళర మండంంటు నండగొని యతాండ కరంచంబన నిందు 

కొని సాంట్రతర చంక రిం్యదలోఓంబునం (ఐవహించుచుం జీంకటి 

యగు నికవళట మహాలిలయి వెడ౨ యెట్లకడల వహించు మందాకినీ 

[దవాహంయి డయి విడంలింపుచు((బి౮ండతర చండకర కరకాండ ప్రభూత 

శ్మవాతష్మదాత పాఠ నంశావయి.. శాంతింప భువవభవనంబున నంటోజ 

ధవ్యందు నిండారం గుప్పినం గప్పిన గపురంపుంబిండి చౌపున వొప్పా 

రుచు ఐంధురాంధకారయిం( గందర్ప భూకావిష్టలై వాయక్యపేర్యమ 

ఆ దూతికోపదెస్ట (ప్రదేశ గమీనాభిలాషియలగు.. నభిపారికా చిత్త [తాన 
నివారణార్థంబు కాల షాం్యతిక మంతితంబై తదీయ భూక్కా,ర పూరి 

కంబగు ఖూరితర భూతి రజోోనజంజు నింపు నింపుచు( గళం. కలిగ 

నంపూర్ణ కళాంక నుంగ్రలంబు మిళింద మికిత పుండరీక _పకాండంబుగా. 

దారకానికాయంబులు లడుద్భ్ఫూత బుద్భుద (పకరంబులుగా మనుష్కాటి 

అంగు నంతానంు అల మనుష్మాది నిజాంతర్గత ఇంరు 

బాలింటుగా నచ్చటచ్చటం నించి రవశేషితంబులె యణంగివ 

తమంబు లగాథ నిజాధ॥ (పదేశింబులంగల వంక సంకులంబుగా 

నుప్పొంగు ఇగర్శ. ఇశారవాశ్నీఆ కుషిగత మరంబుల సొంపు నంపా 

దింపుచుం బెంపారి మలయమారుక (యైతంఐగు మదనవేదవాన లంబు 
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పుంగొన నవ్వేశం గౌముదీ కీలాలంబు నేకాకారయిన నుల్గో!లం జె 

వెల్లివిరియ విరహిలోక యిన ఎఎయకాంంబుఎలం ఎరుడింప నమరు 

వోనమయంమిన 15కి 

& ఇంతులు గౌంద్ తాంతరిక రెంతయి మంతేనమందు. ఐడ్మివీ 

కాంతకు నంతరం న6 గన్గిన చింత యెజింగి కాంత య 

[7ంతీ దురంతి కావ పరి భాంతికి? దోకొని పోయిరా సకివ్ 

భాంచ ంలాంశేకాం3 వనవా*కి సర సమీర పేటికిన్ 167 

కో (మద వనంఎన కీ గతి 

(పమదాజన మరిగి యశట ఎటు మంయ మరు 

తృమళర వధు మధు మధుకర 

సమదయమనికలిగి ఒలికి సాధ్యగ మొందన్ 158 

చ. ఎలువల ౩య్యపై సతులు కంజఎభానన(జేర్చి యున్నచో 

గలువలడెని కద్క. ఐలుకాయకగ సో(కివ నింతి గుంద(గాం 

గళవళ మొందు మానసము గర్గి పవ అుహగింధిలెల్ది ని 
క్హఎరువవైరి(గూర్చి యరసస్థితి. ఐల్కి రుదంచితోన్నతిన్ 1౯0 

కా శీరాంచోధి ఇనించియన్ మిగుల లమ్మీదేవితాం మిద్ది వి 

స్ఫార న్వచ్చరుచిం *జెంంగి బుధనంఖావ్యస్థితింజెంది వ 

స్తాంంబౌ వథరితణా పి దగి యా సర్వష్ఞా శిర్గంబువం 

దారోహించిన నీకు *నేయందగునె యర్థిం ఇకోరేశ్నణన్ 180 

1మూ కం తి మూ లిక 

శి మూ జ)ం 4 మా యావ 
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తేగి 

సారసాస్మ యటంచు సారి వేధింపకు( 

గువంయగంధి యీ కోమలాంగి 

చ్యకస్తని యటంచు సాహసింవంయంటోకు 

వాం చకోరాషీ యూ ంకాంగి 

యలరాను రోమాళి యమచు రోషింపకు 

"దారకానఖ యీ యిఖారి మధ్య 

తిమిరకుంంల యంచు దివి; భావింపకు? 

జం్యదెకావోన ౦౮ చారు వదన 

యా సుధా మధురారర కీ మృగాశ్న 

కీ కళారాశకిని ముఖ మెజుక గలిగి 

యున్న నీ విల్లు గినియట యుచితమౌనె 

యమలగుణపాక వభగాాత కుముద మిత 161 

నిను సత్యంప్ప గుఇఖంబివా(డ వని సందీప్తంయిగా లోక మే 

పున బర్కింగ మ వ్యాగదీ వింగాని యా పూ(దోబులంచ [ా వగా 

ఐని యేమో మును బార్వరీం మణ కంథత్సాల న్మేరానలం 

బున రూపాణిని వాని రెల్మి గొనియం బో జాలి నీ వీయెడన్ 162 

కిశకరుండ వీ వని “చింతురు లోకులు నేడు కామినీ 

(వాశము చిత్రముం గల(వ వచ్చుట నీదుగుణంయు గాదు ఏ 

1 మూ కారకానథి 

౨ మూ (బోగాచగా 
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భారీగ బూరోగమున్ వి ఇముఖంబున( of విషాం నెక్కు_టన్ 

యాతేలమందు నాసొబగు( దొల్పగు వీకు. ఎయౌరువోహిలా 

ఆని యీ ౦౮ సుధాశరు 

1మనేవిగ వేడుకొని మేనమామ గుణంఎిల్ 

గని పాంథుం వెదించన్ 

ఐని(బూనిన మరుని6గూచ్చి వలికిరి ౦ఎనెల్ 

నింతము నీదు బాణ 79 నిల్యక మఖైగి * లునట్టే ౧౦ 

ఎరడు ఖీయం = పాదుకొన(గాం దిరుణీమణు లెంంవారు ఖీ 

కర నిజవంకజాందిరి నికాయములన్ మననుల్ గంంప నో 

నరిసిజ బాణ ఏరు భుజపావాన మిచ్చట( జావ నేయమా 

భనకై ౩, య నిని గారింహగా నిటు 

పె మూనగక ల్లునె వద్మ (a 

భుజగరోమాకీయా పొలి సోయదురే య 

ద్ఞితిగాని మందమారుత ళకాంగ 

గజయావ యగు దీని గజిబిజి సేయిట 

కెట్టగు నీకు బుండేశు దాస 
రాబూఖిరామ యారాతపై నీ ౫ క్రీం 

బేర్చుట కెరీతి పిఠ్ బలాఢ్య 

188 

164 

185 

] మూ మనివి 
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శేగ్ నీ మహాసర్హ మీ మవినియమ మిందు 
సాగ దల్సాధికన్యాయ సరణి యగుట 

థ్యాతీగా. గముకు( ఎద్ది వైరి వేవి 

రమంముఖి వంద ధల్మమే సుమళరాన 168 

చ వెలయ/(గ ని గుణంబు మరధువృర్తి నెసంగును సీదు ధర్మమా 

పొలుపుగ మధ్యమన్ధీతిని, చోల్చును ని ఐలిమా యొకింతయున్ 

నిలుశకడగారు సీ కరయ నిట నణంగును నీదు రూవమా 

ఆలియంగరామ ౨ సుచీకీమతి నేరద 3ెట్లు దర్చకా 187 

శ్ ఎన నెంత వారికనయు 

నిను గెర్నాగ రాదు కామినిమణు లీ నీ 

యన క్రి కోర్యశేర్రురె 

మనసిఆ 'యీ కోసులాంగి మన్నింహగదే 168 

ర్ ఆని మదనుని నించింపుచు 

వనితలు మంధానింంఎ వెచ్చినచో( చెం 

ఇను బెంపుగ దుర డానిం 

గని రదుపాఎంళనం గావించి రొగిన్ 180 

క మారాసగ శిఖి శీఖంకు 

మా రాళుగ నకియ నేచ మార్యాదయె వే 
మా రాకు గతులలో కసూ 

మా రా సరమత్ యమాశో మజ(గుటి కాదే 170 

1 మాయా 2 మూమం 
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తేగీ 

ఆవ 

బార్గన పురాణము 

నంతతము | పాణజురికు వ్ 

"ంతయు( (వీయమైన వాడ వీ దుడలను దు 

ర్రాంతపు విక్రమము ofp 

కాంతం భయ పెక్టెదవు సుగంధ నమీరా 171 

నురుని తేరొటనొ లేక మలయవర్వ 

లయినం గరి నర్పో వాక్యార విషప 

రీఆ (వళ) ముఎనో గాని నీతిమాలి 

వెకియం నెందవు నీవు ఏతపవవ 170 

ఆ” నవీరు దూళి యట చెలు లా నారీ 

విరవాశాసమూగే వివేయెు 

fీఠంమలు గూర్చి సేద యింతేయ దీర్చ 

యుచితంల లరయయనవృ వే. 178 

తనరం బద్మిని వాధ( కొందె నమ వార్తల్ చెప్ప(గా మి్యితతోన్ 

దన కన్నన్మను మున్నుగా ననువ సద్భావంబుచచ్ దూత వ 

చ్చిన చందంబున చేగుజారీ గనిపించెన్ వెంటనే కానునుం 

జనె నా( ఐద్మగాతుండు దోంతె నుదయాంచ!చైం కృోంగంబునచ్ 174 

అంతట దద్వుత్తాంతం 

ఎంత(దెలిసి రంగథర్త యేత్యంత దయా 
స్వాంతంణున నెంతయి వా 

కాంతామణి మీ6ద" (బేమ గడలుకొనంగవ్ 175 

ముప్పై 
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శ్రీర ంగభక్త పాండ్యనగరమున శకేశెంచి పద్మినిని ఐరిణయిమాడుట 

తెగి 

జఇలూాస ౦భవునికా సక్షలదేవరలతో 

సనకాదులగు దివ్య మనులతోడ 

వరున నసంత వెవ్యక్కేన మాఖులై_ 

తనరిన వరివార జనముతోడ 

నమికానుఖావులై. యలర్భు కాసారాది 
వరమ మహాయోగి వరుటీతోగ 

గండని ఎక్కి రంగస్వామి సంతొష 

ఛంతురై నిషుళాశేగండు (గూర్చి 

ఎమ్మె( బరిణయ మగుట కాసి యగుచు? 

జేరి నంత బాండు ధ్నాకీరమజు (రు 

క్తి దళుకొ తంగా అగత్భ ర్త(గూర్చి 

యెదురుగా వచ్చి పదముల కెజ(గి నంత 18 

ఆయ్యుర్వీళ్వరుండు దెవుని సర్యోపచారంబులిన్ బూజించి బహ్మపురోగ 

ములగు సురంనుం గాసారాది యోగ్మీశ్వోరులనుం దక్కివ సమ _ఎసరివ 

తము దాయంబుకు మదందున శెదుర్కొ-ని యథోపచారోంబులు గావించి 

యందు సుందరంబును సువళ్చమటి బంధురంబుమ నగు నొక్క దివ్వమంది 
రంబునన్ ఒగన్నాథుండగు రంగనాథు నునిచి నిస్తుం శస్తూరికా ఘనసార 

చందన (ముఖి నిఖిల పరిమళ మి[ళ సలిల చర్చిత వతోణా (పతి 

నికేత నాంగణ (ప్రయుక్త ముక్రానుణి రంగవర్లికా సంగతం ఎను 

వియచ్చరత్మక |ప్రఠర గరుక్చరంపరా నంపర్సంపాదక వారిన్మణి 
తోరణ నిబద్ధ ద్వార ఐంధంబును నుభయపార్శ్య సంబంధ రంభా 

_సంక్ నంభార సంభావిశ వేదికా ప్రదేశంను రాలమార్గ నిరర్గకో అంచర 

ద్విలాసినీనికర కఠ రాజీవ విరాఖిత రత్న సరాజన భా౭నరాంను 

సముత్తంభిక రాతపంభ కుంభ సంభాసిక ర్మ వర్మ నిర్మిత 

పతాశానక్రాయయిను. సుధాధౌతి సౌధ వీధికా వసత్సుదాసినీ వినర 
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A 

తే! 

ఖార్గ ఎ పురాణము: 

కరాంభలి కయఏాళ (పోక్షీత చభాషం (శసాన లాజాది సువస్తు 

విస్తారిరంయో మృదంగ వేరీ తూరు ఎటవా కావో విచావేణు పణవాది 

మంగ? వాద్మినంచు నంఇందెత్ ఘుమంచు మారా దంతురిత దిగ్రంతరంటు. 
నంగా పురిలసి 2 వలంశరించి తదనంతరోంబ వరాంగనలకు మంగళోచితి 

విధు లౌనరి-ప నవ్వుడు 

వానితీ మంగ స్మానంలు లొనరించి 

దారుకాళయ సమ లు గట్టి 

లేంటగా మృగగాఖి 8లకాదులు ఘెచెంది 

నురీకి లేపన నముల్కరమి నండి 

సుమమాలికాదులు సొంపు మీఆ ధరించి 

గంధ వరాగి ల్ గలయో టోన్ 

కిసిక కుందిలహర్ కంకిథాంగద కది 

వ ఘాఒ,ణ ఎల నరివరింది 

కలిత !దతుంచు! ఎరిడారికా ఇనంలు 

చేరి కృంగారము లొనర్చ సిర లన ఇగ 

రింగ్ భర్తయి! ఐద్మెనీ రమణ్ యషుడు 

వెడ్కా నిలిచిరి కల్యాణ వేదిక లను 

అంత వేది పై నగ్ని నావహింది 

వేద ఘోవయి కి ఇను యథావిధి నెనంగ 

హోమ మొనరించి మాంగల్య యుక్త షుగను 

్రావ్మా జాశీర్వచనమ లు షరిఢవించ 

177 

178 

క వూ దాతురిమ 28 ము లను 



చకుర్థాళ్వానము లక 

శం 

శేగీ 

ఆ పాండ్య ధరాధీపం 

డా వద్మిని. ఎద్మ దళ నెశాక్ని కొసంగెన్ 

(్రీపతికిని రైరంగ 

శ్మావతికి సనంరభాగ, నౌథొౌ_ సృ కెకిన్ 180 

ఆగ్ని సొాఇక“ఎగను నా హరియి నవుడు 

పర్మిని. ఐర్మెగహించి యా భామరోడం 

వాంద్య విధు, డదు ఉరవస్తు “రికరయుల 
సర్ధి రౌ శెయ!ఐడి పకి నతని నిల్చి 18l 

ఆరాజీవ భవాది చేవరలతో నా లోకనాథుండు దా 

(శ్రీరంగంబున కేగి వేదమయమై చెన్నాందు సొధంబునం 

దారామన్ ఇగదేశసరిం గలసి |కీడానేందమన్ వెందె దా 

(శరంగేశ్వురు నర్తగాం గౌనిన యా గేవియుం [లీలన్ 198 

అంత నా ఇగక్లనని యగు అకటయును నర్వకివదయూో పరడంఎయాన 

భూతలస్థికులగు చేశనుల నమృత_పచంయిలగు కబాత. వీశణంయం 

నిరీశ్షింప నది మొదలుగా ౨) తోకంన సకల జకీవులును సమాహితుత్రి 

కాసార భూకాదియవోయా గీళ్యరులన్నా? యించి మహాన్యాన యోగందున| ్రీపకి 

నుపౌసించినవారై పరమ వదంబును |ఖాపించి రని మజియు ఏ రంగనాథ 

మహిషి యగు సీ పద్మినీ కథ భ_క్రియ క్తుండై యెప్యండేనియం 4దవిన 
వినిన బాసిన నకని గృహంబునం గుల్మతయ వర్మంతేం లక్షి యి 



$16 

షణంచు నని మహాయోగి మావోత్మ్యంబును (క్రీకుంళంును నగు భార్గవ 

ప్పురాణో శ్రర భిండంబు నందలి ఏం తితమాధ్యాయం ఎ భక్తీ పరాయ 

యంతగు నారాయణుండు నరేచరుం డెప్పిన 

ఎవకారాంక క వాయథానుఖవ రీలాళూత సీళావ్చూడి 

(4 వణ్మఫోర్ట దళాన్య చేదకర రోవ్యపాప్త సాధుత్వమా 

రి విగాహాద్బతకృత కోలము 6 వ్యాపార సాతాల్మరి 

(వజ (పాపిక మోశరై భవ నదాఖభక్రాదర (పాథబా 

ఇురుదిర పాండ్యకుమారి 

నరస మనావోరి దైత్య సంధు విదారీ 

కరుణా సుధాల్దీ అలవారీ 

నిరుఎమ ఇక్రానుకారి నిగమ చివోరీ 

శుజంగ (పయాతము 

గద 

*రార్మికుకి వాత సంభావకీలా 

కరారాఘ కాంతార కాలాగ్ని కీలా 

హర్యాక్ర్రం తావ్యతయ యః జాలా 

రురాళీ హకీ శౌరి గోపాలవాలా 

188 

186 

186 

0 TB u రాజగోపాంక్యళ్ల కరుతాకటాత్ వీషీజంద్ధ పాండిత్య ధరా 

నవళ కావనీ మండలాఖిండ సామాజ్య ధౌరేయ ఖ్యనమర్గేకొక్చిత వటవా 

ధజంధణారావ వివకీక వతన్మ క్రియా ఢిల్టీకాధీశ దుందుభిధ్వాన కోలా 
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బాల. హనుమద్ధ్యజాంక. కనక దండీళ్ళత హీరణలక్ళత సందీపిత 
(పళాప కీర్తి (వభావ కో+శలవం పయః పారావాం రాకాసుధాకర 

సొందర్భటితి సుమసాయ ఐహిరీపామ నాయక ఎప్రణీతంబై న శీ మహా 

ఖార్గివ పుంాాంఎినందు కుంశేఖర పాదుర్భావం ఎను రాజ మంతులు 

వైష్టవుల యెడం జౌర్మింబు గల్పించుటయు( గుంశేఖరు కపథంబయినము 6 

దన్మహీపతికి వారాయణుండు. (పనన్నుండగుటయ భగవద్గుజాను 
కీర్తనంబును ౨ిళా వివాహంఎినుం గుంేఖరుండు రామాయణ ఎథాథివణం 

బునం జే ద+కంయనందు( గోవంబువెట్టి వాంంంకించిపో మూర్గమధ్యంటష 

వాసుద్చేందళనికి (ఐసన్నుంచై. పుష్పకంబునం గులశెఖరు నిడికొని 
పంమవదంబు గూర్చి చనుటయి. ఐద్మిని కన్మకోత్స తియ (ఐహ్మేం 

(దాది సురావ్పరోగణములు లిం గ్వర్తించుటయం. బాండ్వరాలు 

(శీరంగయిన కిడుగునెడ నీరణి మధ్యం. వందలి కమలాశరంబున 

రమాం? శాతయగు కన్నియం గొని ప్యుతీభావంబున( దన భార్య కొనం 

గులియం ఎద్మినీ కన్యకా వర్దణంబుమ శ్రీరంగ భర్త పిళామ హేంద 

కాపారయోగి (పథ్ళతిగజ సహితుం డగుచు: దాండ్యనగరంబున కేతెంది 

పద్మినీ కన్మకం బాజిగవాణంబు దేయటయ ననెడ్తు నేశర్కథిలుం గల 

చతుర్థాశ్వానము సంపూర్ణము 
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పంచమాక్వానము 

[శ కొంకానయనోక్చల 

రాకా హినుధామ కోటిరవినుతధామా 

(పాకేట వాగిన గిరి శౌ 

రీకరేవాశీల సుళప్తరీ గౌపాలా i 

అ సకలగుణనికర| పజ్టాధురంధరుం డగు నరుండు వివిధ ముధోపలాలన 

పరాయణుండగు నారాయజుం గూర్చి యిట్లనియె a 

నారాయణ నీలిల ఆగ 

త్మాంణ కారణ దయామృత సయోనిధి సం 

సారాంబుధ్ కారణ గీ 

కై రహి సాష్టాంగ వినతి, గావించు నింన్ 8 

ని వరిన నేను వింేని 

ర 2ప్టవ భక్తి రరుండు చిరపుజ్యు యో 

శ్శీవధి యగు కుంళఖర 

భూవల్ణిళు చరిత నకలమును విదితముగాన్ 4 
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తేగి అఖిల పాతక సముదాయ వారము నిగుచు 

మహిత కల్యాణ విభవ సంపాడి యగుతు 

దివ్మమైనట్టి పద్మినీదేవి కథయు 
వింటి మదిలోవ నం[పీకి విస్తరి 5 

& ఏ యత నె విధంయుంను నే సమయంబుల నంతతాద్భుత 

(శీ యులచర్యు లె యవశరించిరి యోగివరేణ్యు లాదినా 

రాయణ పాదపంకజ పరాయణురై. భగవత్సదా_్తి సం 
ధాయకురై మవోత్మ లలి; దన్మహితాత్ముం( దెల్చ్పవె లేగన్ 8 

మునివాహుని జననము 

వ ఆను నరుం గూర్చి నమాదరంలుగా నారాయణ మౌని యిల్లనియె 7 

క్ర తమసా నదికీని దశిణ 

మమంము రమజీయవై భవాన్పద మగు తీ 
రమునందు సర్వసంప 

త్పమృద్ధిః దవరారి యథిల జనమాన్మంప్ప B 

కీ మగగాం చేలామిద్దెలి 

బగడంప్తు దారువుల గనక పంకజ రాగా 

ఢ్య గృహా నివవహముల నిచుళా 

నగరము బన్నాందు నభనగరి నిభందై. 9 

1 మూ మవోత్ను 
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మ అంనాధోజి బందకొంత కుచ కుంథాశల్ నదా ఎందకాం 

తుం సీరున్ "మరింవ నాసిరి సుధాంధోవర్త్య ఇైకుంచు రౌ6 

గిలి యాన్ మెయి ఐర్వు ఘర్మంకి వాకీర్ణంబుగా సంతలో 

కం కల్ప శరిజాత జాతేయుతేమె ఏర్తిర్లు నా పో లింవ్ 10 

శ్రే ఆగుూావె పుం కాధార భూరటౌ 

గురుతరోన్నరి మీయు కొద దనర 

షెతి భౌగవతి గభీరత ఎల్పు నతీలంబు 

పౌదుగా నెఆనిన వరిఘవెంయం 

గీనక్నాది క ంధరౌఘములందు( జెన్నాంది 

విలసిల్లుగతి నాధ వినర మమర 
నల్లి రత్న శేణి నందు డాంచిన ఏల 

మహనీయ మతికుట్తిమమ లు మెజయ 

శేగి వభిల వస్తువు లింపొందు నాపతములు 

ధవదు గృహరాళు లివి యన దనరుచున్కి6 

రెలగు ఇగమురిలోం గల్లు సిరులికెర్లి 
దాప్తరం ఐన నా నిచుళాపురయి 11 

ళ్ ఆ పురికి నమీపంబున ( 

(బావిత ఎభలీం, దగుమవినడి భజన 

బ్యాసార సక్షణన రే 

భాపుణ్యా నిదాన వారి కావేరి! తగన్ 12 

1 మూ ధరన్ 



పంచమాళ్యానము 

ఆవె 

శా 

లేగి 

ఒరమ పావనంబు భవ నివనమును 
దివ్య భాను సే మగుచు 
నవ్వ సొరభంబు నవ్మయి ఫలదమై 
వ్యాలీ! దనరు నన్నదీతటమ న 

ఆలరు కార్తిక మాసమందలి రోహిజీ 

నష్యతయు్రమై నఎయనుగాంచు 
కళదినంబందుల సురుచిర లీలతో 

వ్యాదయం నందు రమేక? డలర 
మొనసి [శీ వక్స్చాంగ మాన వై వ్షవాంభోధి 

చంద్రమ స్ఫూర్తిడే సంభవించి 

జన్మ (వళ్ళకి రంగళౌరి పాదాంటమి౬ 

ధ్యాన యోగామృళ! పాయి యగుచు 

ననుదినయిను వర్ధమావాంగు( డగుచు 

వరుసతో రోదనా/న వర్దనంబి( 

చేసీ సహజ వివేకుడై ౩౦౮ నఠతు 

ఏనభిల ఇగములు విన్ముయం బందుచుం 

1 మూ పాని 

ని వా ఆబములు 
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జేగీ 

శ్రా 

తేగి 

చేగి 

ఖాగ్గవ పురాణయి 

వెరణ దేహాత్మలకును దిిన్న యను 

'శేషశాయికి నగుతన శేషతయును 

నెట్మోగి రోధ్యాత్మ చిషణదై యుంమి వాం 

డుంద వై కంర కృత ంకణుండు నగుచు 16 

మునివా. (డు కావేకీతట=బున గానంబు చేయుట 

మొనసి ంంగోక్నేఆమశు వగవమ్మూ ర్తి 

గా మది బలిసి యిడ్డామ ౦౬ 

జేసి యాతిండ్లు దిత్శ్నే కంచి శొరక దీ 

వ్యన్నంద వాటవీ వాలొ(గలాగు 

నటి కావేరి యం దారూడిగా నవ 

గావానం నరించి కౌతుకషునం 

చన్నడి దశఆ ంటమున రమ్నవ 

దేశంణు నందు వృర్షిల్లి రాను 

గౌలుచు శ్రీరంగమున కఓటుఖండు నగుగు 
మంయు హృదయ వయోజాం మధ్య సీమ 
భగవ దం ఘి నరోజయుల్ పాదుకొలిఎ 
యమదినంబును దత్పరుం డగుచు నంత 

తివి ధ్మానంబుంజేయుదు! గీ రనంలు 
'సేయచును భ్రక్తిచే నమస్కృులు చేయు 
చును ననేకయిగా మవోస్తుతులు చేయ 
మును విషమోదయుతుండయి దచరి యర(డు 
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b ఆనందవంతు డై యా 

మౌని సుధీనుతుండు దా సమంచిల మలియై 

నసూరాంఐకో ఇనకుని నిజ 

మాననమన నిలిఎ భక్తి మంతుం ర, ఎచున్ 

కేగి. పాణిచే ఏ _యంగొని వరమ వార్షి 

యైన యా బుష్ శౌరి యనంతములుగ( 

దనరు" గర్మాణ గుణము ఐక్యాదర మన 

రాకిరి? ఐగలా(వాడుదు ఖ్యాడి మించ 

వీతియ మచే గంభఛీరనాద వినోద 

నరీజి గానంబు నుత్సావాంల 

సేయంగం జేతనాదేతన సమితి ని' 

ర్విజ్హంబుగా దాని వినుట కతన 

గరము (ఐహ్మానంద పరిలీనతా ప్రిమై 
యుండుట దివిసుర లుత్మరముగ! 

2త్రంబు చె] భాసిల దివిజర్థి గా 

నముకంటె నెక్కుడున్నతి వహాంపు 

(5) 

లేగీ వృరి ౧లుగుట( బరికింవ ౨ సమస్త 

భువనము-చేత వా ప్తిగాం రౌదలు వ కి( 

రా ఎకోటు లనంగ్ నెంతి వార లిమ్మ 

వోత్కు గీరేందుి వాలింది యరిది( గకుఎ 

18 

18 

1 ము నిర్రీణ్నంటుగా 
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చ అనుదిన మీ వూర 4ర్చరు( డుదార గతిన్ రచియింపు గీత మె 

పున వినువ్మి వారలకు ఘూరి కరాయ్యుత నౌ నంపదం 

దనరుట సత్మ మిజ్జగతి€ దామరసావ కటాష విశ్షణం 

బున( అరియించున్నా ఫంపుయ మే వ్యర్థము గాః దవర్చునే 81 

చేగీ ధన్యతరమైన వవ్యగాంధర్వగాబ 

మునమ వా గాయకు(తు మోదమునను నందు 

ఐ ౨సమయ మథినసియించె భన్యమరిని 
య ంబవాశ వదాంంజధ్యాను( ఉగుచు 22 

కేగి నిజతటంబున వఎయించి నిష్ట నతడు 

నవ్య మధురన్వరమువ గానయి(జేయ( 

దాని వాలించి కావేరి తన్మయతను 

_సంథి!తోదర యగు నిగ్నలక నిలిచె 28 

శ అలీ కరొరంబురై. యలరారు శంలెర 

(దవియించి వీటి వెల్లువలు( బాశె 

ఐబ “ఎ మనోహరమ గా. వాదష్మళేబుల 

[నవియించె మధువు నుస్వాదువుగను 
విపవులు చెవు లొగ్గి ఎర వశస్థేతి దేత6 

గనవు మేయ8ం దమ్మఖంబు లయ్యె 

మొగి పషులాహారమలు వీడి రంలెర్తి 

యనితర బుగ్ధిచే వినం గడంగా 

1 నూ తోక 
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లగి మతియును నమస్త జంఠృవల్! మానిసులును 

దన్మయమాలుగ( క్ష్పాలు దక్కియుండె 

నమ్ము హాగాయకు (డు చేయును దివ్మ 

వరమ భగవద్విషయగాన డె శక గనే 24 

కృతయుగమందు ధ్యానయునం (దేతను య్మవిధానలీం సం 

తతము నమర్చనా విధుల ద్వాపరమందు నరుండు గాంచు నా 
యతమకితోడ నేఎలమ నాఖంం గనుచుండు నాక్మ సం 

గతిమగు భక్తిలో గలియుగం ఎన శ్రీవారి కి ర్తనంబానన్ 25 

అని యీ యర్గము నంస్కరించి మదిలో నా గాయకాగేసరుం 

డనుమోదయిన మ్లుకిం గౌనుచు దివ్యంటై న గానంఎచె 
వనతాకాతుని( దాడుచుం దెగడ్తుచున్ వర్తించి యీ రితి న 

త్యనుర కిన్ హరినామ కీర్తన పరుండై యుండె న్మశాంతమున్ కీ 

రంగభ ర మునివాహృని గానమును లక్ష్మీదేవికి దెలిసి యాతని 

కేగి 

గానమును (విళంవించుట 

ఆరీతిన్ మధుర స్మ్కరాంచిత4 చ్రిమ్మంణున్ మవిళ్చర్భదేం 

వారూఢ (వణానురంకకి బున నగ్గాన మాలించి యా 

శ్రీరంగక్నితి భర్త హర్షపులక|శేణీ పరీతాంగు(డున్ 

సారామోద భరావ మ్మ వయనాబ్దాతుండునై యెంతేయున్ 27 

తన సమీపంబునందు సవినయమ.నను 

బీవీ సరనవిలాన విశేషయుంసు 

జెల(గు శ్రీదేవి మభియ వీశ్నించి యిట్లు 

లనియె న్యాశ్రితవర్సలుం తగుదు శౌరి 29 

1 మూ మానను 
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ర ముఫవా కర్ణము గౌవర 

మం మ్మం గాన మివ్న డాలింపుటు సొం 

సగ డిని విష్ని మ్మాతనె 

యం అ మగు నాఖ్బపద  నందుదురు అనుర్ 29 

కెగీ లలు మద్భ క్రి గానామృతంబువలన 

సుంతరావా పి గావించు మంచరాంగి 

గాడం (లియురాం వీవౌట నయతరట గ 
దీని నారించేచంయును దివ్యమగుట 80 

రిక్ష్మీ దేవి మునివాంను సాయుజ్యమిమ్మనవి రంగభర్హను గోకుట 
(| 

అ హారి వలిక నప్పుడు 

| వవవాయశ నెతయెన కనవాలయ యా 
రిని వాక్ళోము ఎని నంతన 
అన్ వెళు నమ్మామం జూచి ముకుశితకరయై 01 

త్తేగ్ పత ఐ రం యువలనం బూర్జ హృదయ 

యగుచు నిట్టుల( ఐల్కె నుదార ఇఆితి 
రేఎ చేవ ఇగన్నాథ దిలీజ వాళ 
భై హృత్పంకరువామి త్ర పద్మనె త 82 

సీ బృురోణించు ని వదాంఖోరుచాంబరి గూర్చి 

భి బ్లుంయినం ఐర(గు వాడు 



పంచచూశ్వాసము 

లేగీ 

నీదు నిర్మలవూరి నిశ్చంస్థితిని ఖా 

సిలు లూగిదృష్టి నీష్షంచువాండు 

భవదీయ దివ్వ కోభనగాన ఎరణులు 

సొంపుగా దాడుచు రొక్కువాండు 

ంలి నీ యవంత కల్యాణ గుణంటులు 

తివిరి యేవేశ నుించువాండు 

నింరగాథలు మది. ౩ ంనినివాడు 

ఖమద మాదుంచేళ ఎెసంగువాండు 

సీ కృపాదృన్లి పాతుడై నెజయవాడు 

నిరండు సామాన్ముడె జగిదీశ్యరే ” 

ఆధిప మి (పీయగాయకుండై న నితని 

నట బాహ్మ్మపదేకోయినందు నునుచు 

టుచితమె మీ నమీవమం దుండు వటలం 

జీయ(గా. దగు మి దియ్యాళి దనర్చి 

రంగభ ర్త లక్ష్మీ దేవి వలుకులు వినీ మునివా ఇని 

దో చేర దీర్చ వావుండను పారంగముని నంపుకు 

ఆని యీగతి వినయోక్తుం 

వనజాలయ విన్నవింప ననజాకు(డు దా 

విని సంతుష్టాంతరు(డై 

తేన మనమన నిటుం జేయుతేంప్పున నంకేన్ 

ART 

a8 

శక 
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లేగీ 

తేగి 

లోకసాంంగ విఖ్యాకు లోంవిదితు 

ననబి. దీశ్ఞావారణ కారిణుని మవోళ్ము 6 

కించి యాన ంగనాథుడు (పీతితోడ 

నాలనికి మృదుసూర్తుల నానతిబ్బ 

ఆశథు కావేరీ మహోతిర్థ నంస్థితు( 

ఐరమ వవితు మక్పా౦ణ భూరు 

రాగినర్ముని నిత్వ యోగి నంసేవిళు 

గాయకోత్తిమ ౨ విఖ్యాత చరితు( 

గరిజాపమానిధి ఘనుని నన్మదృక్తు 

నిగమాంత విజ్ఞాను నిర్మలార్యు 

1వివయవియిలు వేథావిర్భన ప్రాశళవష 

లల్త్వనైరాగ్భ బోధ (పరారు 

నామనోమత నీదు నృ్మంధాధిరూడు 
గాంగ గావిందుకొని నీఎ గార“యిం 

జు తోకోని రమ్ము యర్ధానీ వగుచుః 

గరము నా కోతినంతో 18రము గాంగ 

ఖార్గవ స్రరాఆము 

B& 

87 

సారంగముచి మునివావాని[ దన స్మంధమున విడుకొవి 

శతెచ్చుటచే మునివొవ (డను సేరు కలుగుట 

ఆపి యివ్విధంఎన ఎగరీ[9రుండగు ధగవంతుం డాట్టాఎంద నమ్మ 

హర్ముండు గంఇవాన్న తనూరువాం డగుచు నేకాదృోళంబగు నించిరే వాను 

pహంఎ (బివ్మాదులకేని( గలుగుట దుర్లభయి గాన నన్మువోయోగి 

1 మూ విషయములు 



పంచమాశ్వాసము 220 

తేగి 

భాగ్యంయ నత్కాష్పర్యంణు గదా యని పౌన పుుంుగా న్నాకొని 

వల్ముచు న ఇని నమివంబున కకిరయంఎిన: ఐని విధ్యుక్కం బగా 

నతనిం బూజించి వాగివచనంణు విన్నవించి నిజభుశారోహజణంబునందు 

ఫీతుం గుచు “లదని వలుకు నగ్గాయకు బలాత్కారంమినంజేసి | గహించి 

న్మంధంబునం ౩డుకొని సారంగమునపుంగవుండు రంగథర, సి ధిం 

గౌనివద్చిన 88 

అ మొదలుకొని మివాాంం డనెడుపెఎ6 

దనకి గాయకు డంత నుదాత్త భక్తీ 

రంగవిళు( గాంచి ప్రణమిల్లి రమ్మమతిని 

వార్ష రోమాంచ కంచుకితాంగు. డగుచు 00 

మువివారుండు హరిసకలావయన మనన తత్పరు. డగుట 

కర ఐర్ధాంకెలి పుటుండ్రై 

పరమానంద పవాహ భరికాత్మ గుండ్రై 

యురుభకి, నతడు దామో 

దరు నకలావయవ మనన తతత్పరు డగుదున్ 40 

వరుస మనో భృంగముదే! 
ఐరమార్థ విశేషసార్యద పరిమళయతమై 

నిరతము మనోవారంఎగు 

వారి చరణాందుః మరంద మాస్తాదించెన్ 4l 
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లేగ ఏవిథ న రత్న కిచిగేంబా విపులకటక 

యుగళ మన్వేషణమ ( జేయ నావు! కూడి 

యందు నురరాజమణి మాడ్క్. నలరుచుండు 

సం కదంబ నగంచిత (కమర మచ గ 42 

ఊఉ పాయక వానుపూర్ణ  విథాణ; చున్నలతమైన కౌరి ఇం 
బా యిగళంట ఎర్వో ఎథ కారణ న్ న్చృశియించి భక్షి పెం 
చే యయాటు చిత్తము నిరంతరి వై భవ నౌఖ్య రూప నం 
ధాయక మౌచు సంతత ముదార్ నమాధిగే నుండు నెక్కుడ. 43 

క్ గరుడ స్కంధ విభూవణ 

ఎిరోతోర మూరుర్మయీంబు నోఎటయం దు 
త్యాగ నిల్చిన హృదయ 

చిం కానందాన్ఫుతాంనిరి సుఖియించున్ 44 

లేగ భన్మ పుటపాశ భర్మ వ్మిభాజమావ 
మగుతు భక్తి అమోవహరం ఐగుచుం గోటి 

భాస్కర ద్యుతి యెన యంబరమ నందు 

దృష్షి గావింఒ మిందె నా ధివరుండు 45 

శ ౧ఎరుతర కాంచీదామ 

న్ఫుకిత కఏ ఉటిమునంద( ౨ నివిన వా 

సరు చిమ మూర్తి ంగౌని 
న 
పరిపూర్చి సుఖాబు నందు? (దాఎంల నొగివ్ 46 



పంచమాశానము 

ఆరీవించాసన భృంగ సద్మ సరసీజావాల నాభీ సుధా 

సరం నీరివునందు? జెంఏని మని+స్వాంత మొప్పారుని 

గిర గంగాఎహరీ పరంపరల నుక్నాహయిఎగా మించి యు 

ఠ్కరమౌ హంస మాడ్చి అవ్యతర నాఖ్మకిడం గావించుచున్ 

సిరి కావాసర-గా ని 

ర్భరమగు హరి యురీ ౨1౫౦ ఎఎ రిమ్మ సుఖ 

స్ఫురణబిగ మి మింపురు 

గరిమం గను సరని మన? కౌతుక మందెన్ 

రేగి కౌబ్తుథ విభాసితంబగు కంబుకీంర 

ఆవ 

సిమయందుః (బ్రయుక్తిమౌ చిత్తే మొప్పె 

గళపరీత కనక సూత కలిత మౌక్తి 

కం ఐన(గ నిర్మలద్యుతి( దనక్చి 

ఉరు వీన కృర్శ భుం ని 

ర భూజారామ సీమ సరసవిహార 

స్పురణముం గాంచిన హృదయము 

పరగు న్నందన సుఖిం  థాతి ముదముగాన్ 

అనుదిన వసన్నమగు హరిముఖ మను 

చంద మందింము ఏ సరసవృసె 

నమరు నమృల పరిమళము (గోలు దిత్తంటు 

కరము దగు చకోరకం ఎ మాగ్మి 

281 
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48 
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సీ లసదు నిర్మంకాంతీ దిళదికా కామినీ 

వద శాబ్దవులకు దివాశ రూడుగ ( 

దిచ సమున్నరి ను ద్యద్ద్యుతి ద్యోతిఆ 

సౌవర్ణ గిరి ఇంగ సరణి గాల 

దనయందు( గలిగిన నమణ ఖీజీకి 

నారూరి ఎగ్ రొవాతా (ది mA 

రనియంటడ. దగు నుమ రారకాపా€ కు 

ద్దామం నంధ్బాయిదంు గాగ 

తేగీ (అణ ఇం సంయి ఎనకును మజణినిధాన 

రీతి యగు వారి రత్న కిరీబయనను 

స్థిరముగా మానుము: జేర్చి ధీరః డత(య 

ఒకవళేస్థికి నాసంద థంతు( డయ్యు 052 

మునివా నక రంగభర్త సాయుజ్య మొవంగుట 

వ ఇవ్విధింయివ యోగివర్ముం డగు మునివావాంం డాపాదదూడాంతంణు నమ 

భాయి చేయుచు నర్యేం కరుండును లక్ష్మీ్యరుండును నగు (శీ రంగేశ్వరు 

నందు లంఏంచ(. జెందె ఇగంలునే నెన్వరేని (కీధరగాయకుండును 

మనోత్మాండును వగు ని ఎనివావనుని చరి తంబు విత్యంబును వినుచుం 

బరియింపుచుం గ్యోలుచున్. లిభియింపుడు నుందు! వార లవయం 

ఎల నీచుల పరం. (బావింతు రని మహాయోగి మావోత్మ్మ్యంబును 

(మంతం ఎను నే ఛార్జి వపురాతోర్తర ఖంగంలు నందలి యేక వింఠాధ్మా 

యందు ఇ క్రిఎరాయణుం డిగు నేరునకుం తెప్చి ఎండియు నిట్లనియె 

58 
1 

క వే డు 
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వేగి ఆద్భుతంబు నవరి మగువట్టి చరిత 

ముగ్గడించెద నీకు సనబున్నతముగ్ 

నవవిని నమాహిశాత్ము(డ వగుచు విను మ 
హానుభావ నరాహ్యయ మౌనివర్య ర్క 

మ ఆతులాలాప పకి పీకీ స బుదయోద్యానచ్చిటం బౌల్చి సం 
తంమన్ నిర్మల నీరమాన్ గలిగి మర్న శిణి Up సమం 

చితయై యొక్కెడనేని, (గుంకిడినతో శేడాబి! గావింపుచున్ 

తతి పేమాషగ మించ ఐద్మోకుముద థ్రీగంధ విస్ఫూర్తియె 55 

చ అమల పయోజిగంధ సముప్యా?ర ము మిళింద బృంద రా 

వము ఆంలశ్నీ సన్నిధి వభస్థికి( వాడు సదా వనేందిరా 

సముదయ బ్బపుంజమన ( జారుశరోన్న లిమించి స్వర్ణ దీ 

భ్రమచు కౌసంగు( గాంచు జనపాళికి నా నది సారనీరొమై 56 

క శతి హరిదర్శవమున వి 

స్ఫురణంయన మేనంలౌడము పుఎక లనంగా6 

బొరి బుద్చుద నముదయముల 

వరయవ్ హేమాపగా వాహోనది కాగరిన్ 57 

కేగి అన్నదీ రరబువతు భూషా పి గాంచు 

చోళమందల మతులిత కోభనయి 

నిళ్ళ సౌర నమ్మాఃయజీయ సుఖము 

దివ్యదేశోమూనయి భవ్యతరము 58 
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ళా ఆ రాాంచబున పండు మండన నమాఖ్యం బల్బు (గామందు ధా 

(కీ రత్చాజ్జ్యల భూషణంబు మణీ నందీబచ్చటా నర సొ 

ధారామ [వచయాభిరామము రతీశాత్మచ్చి దాపావ భా 

వోరుస్త్రీకయి నర్వథాగ్భ మహిమం ఎక్మ్భృష్ట తేజస్థితిన్ 09 

సీ ఆ పురంబున నుండు వవనీసురో త్రెము 
లఅందోయి వారివరాయణులా నిగమ 

పారింగతులు చివ్యభావులు నవ లశా 

శ్రావశారదులు సదా సతజ్లీలు 

రా ఎందవార్థి మగ్నాంకరంగులు నలో 

ర్కరగుణల్ సమలోన్షే కాంచగాశ్మ 
మళులు సంతత కాంతియతులు తృణీకృర 

(బిహ్మ లోకాడిక భాగ్య తతులు 

తేగి సతత వరిచిహ్న బిహ్నతుల్ వితత యసలు 
తపవ తేజాలు నింవర్జధర్మ నిరతు 
రిరిథి భాగవతార్చనాయ త్ర చిత్తు 
అఖిల నమదర్శనులు వినయాభిరతులు 80 

శ. కోలయగ నందు వర్తిలు 
కోలి కల్మవ నాన నీక గమలాధీకన్ 

రిలితమతి భక్తి గొని ని 

శ్చేలురై భజియింతు రెప్పుడు నత్మస్ఫూ ర్తిన్ | 
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లేగ్ హరి సమర్పణ యజ్ఞయి లలవరింపు 

లేగీ 

లేగి 

చును జిరేర్యదియులగుట నుత్పుకతమించి 

ధర్మమున ముఖ్య నిష్టగా: రనరు వారి 

లో కండు మవోత్ము( డనూన గుణు:డు 

నిగమాంతట్టాన పరుం 

డగజీత గుజలచణాతు( డమలాత్యకు(గా 

అగతీసురవర్యుని కిం 
పగ వర్తిలు ధర్మపత్ని పుణ్మమనీవన్ 

విప వారాయజ జననము 

సాధ్వి గుజకీల మార్గనీర్షమున జేణ్ల 

యందు వథంగ్న మున పభమగు దివమున 

గాంబే పనమాలికాంచ నేమందితాత్ము 
భవ్య గుజణయుతు( దనయు సంభావ్య చరితు 

సూతీకాంతంయినందు విఖ్యాతి గాగ 

నవని నారాయణుం డను నాహ్వయేం౬ 

సుతున కౌనరించె అనకుండు సుస్థిరముగ 

నిర్మలానందో దిత్తు(దై నియతి మించి 

అంక 

పంచమ నంవత్సరమన 

నంచిత మతియైన సుతున కత్ముక్పవమున్ 

మించగి నువనయనము గా 

వించన్ అనకుండు వివ విసరము లెన్నన్ 

62 

68 

a4 

ab 

a6 

a7 
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వి వనారాయణు(రు విరాగియేగుట 

క నారాయణాఖి ధానుం 

డ్రై రంటిలు నిమ్మ హోత్ము( ఏభిలార్మకురౌ 
7రి యకారణ కరన్ 

గారవనున నథీకభ క్రి గరా డగుచున్ 83 

సి ఖనూ,ఎమ్కా గౌకుకం దునర న్లుగు 
సంసాకమందు వసాళ మైన 

దిని గావించి శౌరి వదారోవించంటు 

విము నిఒమనోరి వంక సీమ 
పెటు దారేఎఐ పృుతె*ణ ధే 

ణాచులౌ మృయం ఎన్నియు వికి 
చిం దిడీ? ఇర త్త గవ్లేత౩ మషవౌం 

పొం బారతేం[ చయ రి గాంచి 

తెగి యేంతేరిం్యదియ బా హ్యేం్యదియముం నెల్లి 
గెలిచి వై రాగ్య బోధ సంకిర్డుం డగుచు 
నిత్య నిశుపాధిక సు థైక నియతి నుండె 
వద్యుత పరాయేజుండు నారాయేణుండు ఠం 

వి వనారాయణు డు గ్రారంగమునకు వచ్చి రంగేళువి 

వేవించుచుండుట 

తేగి ఆంగ దా భూమిసుర వర్ము(డతుల భి 
క్లానవంతు డగుచు దయాసార ఇలధి 

యయిన శ్రీరంగనాయకు నధికతేవా 
క్షైతమున కేంగుదెంచి యషిఇమతిని 70 1మూ మెక = 1 మూ మొనపి 



పంచమాళ్నానము 

లేగీ 

Cha 

కనిరొం్ వి ప్రవరుండు కాంచనమణి గావై.క నప్తావృత 
నన దుద్భాసి పకీ పికీ శర భాన్వన్నందనోపేత స 

వ్యానగోద్భ్ఫూత నదీ పఠీతే విరజా (పారూఢ వై కుంర డీ 

(ప ఏకాంత (వతిఖానుషంగ విభవాళంగయు శ్రీరంగమున్ 

రంగభర్రను గాంచు చుత్తుంగ భక్తి 

నహరవాం బమ్మవిత్ను నమర్చ (జేయు 

వేం భూరేంలు లందు దయారనేంబు( 

గలిగి యాశ్నే తమునను వర్తిలి యతండు 

నిరతంయయి భక్తి రంగే 

క్యర ధకారాధనంజు నేలుపుచు నత్య 

మృరి ఇను దక్మైంకర్మ్యము 

గజపుచు నచ్చుతపదానుగత చిత్తుండై. 

వి ననారాయణు(డు భ కౌంమైరేణునను చేరందుదటి 
[ ల! 

భగవద్భ క్ష !గృహంబుర+ 

దగు మధుకర వృ శ్రి/గామచు ధరజీస్థలి నా 

అగతీసురవర్యు(డు సొం 

పగుమతి భక్తాం్యఘిరేజు వను పేరొందెన్ 

అఆంల గోవింద భకాం్యఘిరేణు నమాఖృ 

భాసిలునట్టే యా భూసురుండు 

రమణీయముగను శ్రీరంగేశ్వరునకు న 

మస్తక ంకర్మంబులందు నెద్ది 

287 

79 

78 

74 

1 మూ గృవహంబున 
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శేగీ 

యివ్షమై గోష్టమి యింపొండి పెంఫొందు 

నంచుఎంతయ విచాంంది వారికి 

నిరవౌందు మాలికా కరణమె యిష్టయి 

(శెష్టంబునని తనహృదయమందుం 

జాం స్నియ మొనరింరి్ నంంసించి 
యయ్యాపాయముం బింకించ హరి గుతెంగి 
వెవిధంబుల నతులు గావించి వసు 

రించి 1'యవ్చోటు వెల నెం యంత 

అవ్బృఓకి( ఐర్చిమస్థలి 

నచ్చయి _/మకుదనామ మ) ద్వీపంబున్ 
ముచ్చట యగునని యదటక్షం 

వెచ్చెర నేతెంచి (పీతచిక్తుం డగుచున్ 

భార్గవ పురాణము 

76 

76 

భక్రాం[మి రేణువు తులసీమాలలచే రంగేన నలంకరించుట 

నానా వృశనమన్నిత 

మై నిరవమ మగుచు రమ్మమెన వనంబిన్ 
మౌసీ్యరుం డాస్థలమున( 

దా నారోసంబు! జేసి ధ_రెకమతిన్ 
77 

నిరతము నా వనయినకు నీరము నాదిగ గల్గు కర్మముళ్ 
గఆప్పచ రానిణెంచి నవిలాసత నందౌక పర్ణశాల వ్ 
స్ఫురణ రచించి శారిషదపూర్ణ మనంబున మించి యేచ్చటన్ స్థరతర భక్తి గైకొని ముం) ₹మాధిం నంపదా ప్రిచ్రై 
ల 

1 మూ యచ్చోట 

78 



లేగీ 

ళా 

తెగీ 

(పొద్దుకడ మేలుకొని వి పపుంగవుండు 

మొనసి విధ్యుక్రమగ స్నానమను రచించి 

వుం తరాజన్న్మ రణము సమమువ! జేసి 

యవల దుంసీవనంుచ 8రుగుదెంచి 

హారి వల్లళయగు( దుంసిని 

పరిపూర్ణ నివాత్మ భక్తి భావింపుచు ని 

రృరముంగు నంస్తుతుంచే 

నరయం గొనియాడి విరపమానందుండై. 

అరూరి (లేం దియమునకు సోకిన 
దాష్మతయాచికాటోవ మణంచు 

నుత్తమాంగమొన నమున్నతి( దాల్చిషె( 

ఐబంచమవోపాపవటలి( అాషు 

వల భాగమున భూషణకుగా ధరియింవ 

వనుడినం ఐధిక భాగ్యంలు గలుగు 

నింిరేక పదారవింద తీర్థయుతయి 

గా (గహియించ మోక్షము నొసంగు 

జతిని. దన్నెవరేని భక్తిని దిశించి 

రేని వారిం కతుల వభానుకూతి 

కేయంగాలేదె యీ తులసీమరల్లి 

యనుచు గొనియాడి విసవారాయేణుండు 

79 

80 

at 
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ఆ వె ఏవ్వదివ్య సౌరభం గోము మతు 

అం దులసికాదళ[[వఇయి 

సంగహించి మ నిచర్యరుండ్రు వల దళా 

దృంతరోయిలి, జేర్చి యంఘమకిని 8g 

ఊ చందన పారిజాత వారిచందన 2 ఏవ కదంబ కేతకీ 
సంద నేరు నాగ తరు కోటుల పాటల కోవిదార మా 
కంద కురంట కాంచనముఖ పతి ఇాపం పూలు గోసి మె 
లాచగ చుం్యతరాజము నితాత్మే/ ఐరించె ధరామరుం డిలన్ 8a 

లేగ కుఎసికాపువ్చ నంయుతో శా ) విశాల 
మాలిక్ష నొనిర్చి దాని నమంచితమ గ 
న్యాయం దిడుకొని రంగఎథు నమీవ 
మునకు నేతెం ఏవ్వి[వపుంగవ్పండు 84 

Ua ఎత వమయోజమున భాసిల్లు భృంగమురితి ( 
ఎన్నగయ్యం బెకొన్న వారి 

వార్మ కటాచామృళా?( దాష్యతియా 

తీణాగ్ని * మియింప?బేయువాని( 
జిలునవ్వు వెన్నెల కీ భూమినయన చ 

కోరమ్ములకు( బీ గూర్చువాని 
వ్యాకిత హృవ్మ యూరానందమునక్షు నీ 

లాంయిద అగు రీరోయివాని, 
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తేగి 

తేగి 

బారుకోటీర కౌస్తుభవార కంక 
ణాంగి దాది విభూషా ఎ నలరువావి 

₹0కా చక గదా ఖర్ల శార హాస్త 

పద్మములవాన |క్రీరంగథ ర్తం గాంచ 85 

ఖక్రిని, ఐదక్షిణంఎ( బేసి పతి సల్చి 

యంత నుత్త్రమములగు వేడాంశే సం 

వంబుఎను నంస్తుశించి మోదం ( గాండె 

సంచితస్ఫూ ర్తి నా లా గివ కవ రి 88 

గానా వర్ణవిచ్మితయై పరిమళానంద చిరెఫాకియ 

సూనతులసీదళాంచిఠయ కై సౌంపొందు నమ్మాలిఓన్ 

కొవారాయణ పాదపట్మముల పర్థిన్ దా నమర్చింది ఆ 

ధ్మానానూన నమాహితకాత్ముండయి సత్మపాళ వో పేతు (డై. 87 

వండియు నవ్వి సప్పుంగవుండు దామోదిరుం గూర్చి చని ఎరమానంద 
పూరితుం డగుచు నయ్యింగిరేత. మందిరయి వెడలి నియతుం &,ఎచు 

కోవై స్టవుల గృహంబులయందు మధుకరవృత్తిం జేసి యశ్చయి 

సం్మగిహించుకొని నివాకమంబున శకితెంచి యందు 88 

భ కాయ ఘిరేణుపు చిరంతేరము హరినేవా శర్పరుం ఉగుట 

వరమారత్ము (డైన హరిక్రై 

వరనుతు( గన్నము నివేదనము సేన నము 

తరు డగుచు( లీదప భోజన 

ము రచించు దదీయ భ_క్తిహూరిశ మతిచై 80 
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Cr 

తేగి 

భాగ్గన పురాణమా 

య్ ప్ప లలు నండేస సర్వుబృత్తుం యంచు 

నితరి దైవతీధ క్రి నెనయకుంరు 
నషం గిం ఎదార్థ మంఎంయు వార్య 

పాయోయి గాదని !పరగుచుందు 

హృదయంబులో( దొంయ రీరి శౌరి పేరిర 

ణంబుగా' భారరం్యల్యంఎ కొందు 

గ ఎఎఖభూరమ ఎందు నీరజ ముండు వ 

సించు ఇన్మతిని భాసిలుచుండు 

రహి( దృజి్బలో ధాతృిపురందేర స్థ 

లిం విరాగళ నిలింమై తనరుచుండు 

ధాగవత సేవగాని క్రైం (ఎ లుచుండు 

రాఎతిగుణుండు వి ఎనారాయలుండు 80 

లుఎసి సీమ జరెంప్పుచుక్ జంక రౌతు క్కంటగా( జేయచున్ 

కమల్ గోలతు భు ఇయిచు యశేద్భాంల న్మిదింపుడున్ 

ఒంవావాంఘికీ వయోరువోనవ నుధాస్వాదంబునం కసి యి 
శురి వృర్తిన్ హృదయం ౨౯ బెట్ట డెపుడున్ భక్తాయ రేణుం డొగిన్ 

నిరొతయి మదికి రోణన 

స్పురణము నందెై హరిని శాచినే యబ్లిన్ 

కిస్టిర తర మానను(డై యా 

ధంణీయరచ్మ్యకఎ_ఆి దనరెన్ స్ఫూ రిని 02 

మూ యురు BB మూ స్థిరిమాకదుండై యీ 



శేగి 

విష్ణు సవ్య హృదియు(డ విఎపరు(డు 

తులసీకా సేవనాదిక కలిత కర్మ 

మంను డినేేఎకం గడిపి పొలుపుమీశె 

కాగరి సాయంకనమయిన నంథ్యవార్చి 

ఆం నుటఃం ఎనకుం జస్ 

పటు భక్తి ఎ కారి పాదఎచ్మ బుంగ 

నుట మం సమగ కారె 

జటులస్థిరి? ఇస్ - ౧ కం డు గ4మెన్ 

ఇటు సంతరము యుచిం్యరుండు నద్గయ 

మం తరాజమును ఎమంచితో క్తి 

రాల్చి బుద్ది. జారి రం తియగా శే 

శేవి భావ గష్టం ఇం(గి యుండె 

అనయం బాత(డు కర్మం 

బున మనమున వాక్కునను సవఎన్నడి( గొని యూ 

వూనజాళుని _గెంకర్యం 
ఐన రఠు(డై యిరర వృత్తి. బో ననువాందెన్ 

ఆగని: గ్రైంకర్న ఖోగానుధపమ ( వేయి 

చును నమాహాతుం డగుబు విస్పూ్రి నుండె 
నిర్మలాంఠ॥క రణము సందీ ప్త రేం 6 
డైన హరికర్పిరంచిగా నఎవర౦రల 
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98 

04 

06 

CE 

07 
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శ్ 

తెగి 
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ఉరుమరియు.. నమ్మునివరు! 

దిరయ(గ ని లాంరరాత్ము(దగు శౌరియెడన్ 

జుతర్చ సేతు చట్టం 

చిపాధికి + ఒకరాప్రి నియతి, దనరుఓన్ 08 

భ ౯౦ ఘిరేణువు _వెరాగ్యముం గూర్చి 

చ లక్ష్మి నారాయిడిరి సంవాదము 

అట ధగవంరు(డై.నట్టి వంగినా 
యకుండు దచ్చేవచే నధికతున్ల( 

గాంది యమ్మని విరాగత్వ (పళ్ళతి గుణ 

మ్మం (ఎయ కెజి[గింప ఐఎఎనదన 

యా గుజందులు ఏని యతి యంబగు విన్మ 

యం. "౦౫ తనదు నాయకుని. గూర్చి 

యీ దృవం నట్టి యిమ్మునీక్వరువకు 
భోగం ఎ లందున మిడ్ వొదివు 

లేదొ యని [వళ్ళ జేయ నాలేను మోము 

బూది చిఅనవ్వు దకుకొత్తి సూక్తి చేసి 

పలికె జగడీగరుండు నేఖ వదుండు 

కోయితేగుణుండు శారి నారాయణుండు 98 

అపయము నిచ్చి ఎండును గుజాఢ్యుడు మళ్చ్రియభక్తు! డైన యీ 

లోచఘిని తెంచుకేని వియయిఎయందు మనోరిశంయు లే 

దమ్యుగో నెను వీని విషయాఖిరతాత్ము గం జేయ వాండన్వై 

నను తుద ష్య (గాం దగదు వాదగుచూయ నస ంకయంబగాన్ 100 
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ఆవె అమ్మృదూక్షి వంకకాంయ విని సస్మీ 

కాననాబ్ద యగుచు ననవరీతీయు 

సేవళ పీయు(డగు శ్రివ్చుఖుని, గూర్చి 

కడు వినోదమైన నుడుపు నుడివె 101 

శ చితియందు న మ్ముని్రండు నీ మాయి 

సకిగమించినలాడు ఎధ నుతుండు 

మహసంయమూర్తి నీ మాయీరరం వ 2౦ 

దండు థవవదృక్తుండు నాశవె 0ద( 

డని పియాంగన సల్మ నా చేవదేవుండు 

భక్తిమందారుండు ధవహరుండు 

శాగ్గవిని గుణించి సల్కె నోపద్మాశ్ని 

ఎను మకిచు_నరంనగు నారు 

తెగి మాయ ఐంము 3రానంద మఖ విలేది 

పాశ కానన నిర్ణర (పళ్ళకి విళ్ళకీ 

కరముగా నుండు వని శరోత్కర మనిఎ( 

జెపి కౌతుకి యగుచు క్షీ విభుండు 102 

నారాయణానువమతంబున నొక యచ్చరస వేశ్యాకులంబున 
చేన దేవిగా నుద్భవించుట 

క పఠాకులు కేనియలుంగా౬ 

గలువల రాయండు మోముగా మౌనిజనం 

బుఎనైన !గీలు పఅవం 

గలిగిన సొందర్శ పటిమ గాంచిన దానిన్ 109 

1 మూ రీట 
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చ నిరితయి హోవథావయిల నినుంమైన గఠిపన క్తులన్ 

సుతుదిర మందనోనతున సుస్థిర దేహ విభాము! ఐద్ధతన్ 

నురుతీర నర్మ సూక్తుం నకుంరితో కాననవాని యోగురిన్ 

వినహల( వేయంగా దగిన విసృతరేఖ దనర్చు( గామినిన్ 104 

అవె ఆపృంనంలోన నేతినుకు వారయో 

నొక్క దాని. ఓఎచి యూర్జికాళ్ము! 

డైఏ ఎంగ ర్త యత్మంత మధుర్తో_్ష్ 

నావరించి పేమ నిలనరించి 105 

ర్తి ధర నర్తికికుం నం 

ఎలుకర సౌందం[ గూసకున్నతివై నీ 

ఇ రహిని జనింపుమని య 

ల్కయ్ మతీరై యోగతిల్బి దానికి వేద్కాన్ 106 

జై ఆట నా కాం _గయినం 2డమి యక్కాడాఢ సౌంచర్యనం 

ఎటకానేక విలాళ భావముది( (బభ్యాంయిగా మించి వి 

య్శుట చామీకర _ంకజాంగద మజీ భూపాద్యరి లంకారయై 

చటుఎస్ఫూ ర్తి సవీజనుల్ గొలువ(గాం జారు వథా పూరయై 107 

ఆవె అవని దేవవేవి యదు నంజ గాంచు నా 

రామ ఖగింతోడ రంగశాయి 

సేవ(జేయకొం కు పోవుచు మార్గంచి 

నకు మనోవారమగు వనముః జేరి 108 

శీ మూ బద్ధిరిన్ 
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శ్రిత 

తేగీ 

ఆందు 
109 

ఆయాఢతిర నిర్మలా ంఠ॥కర ఐమున 

ఢథీధర ధ్యానం ౨ శీయువాం 

సరనమౌ వాక్కున సరసిజాఖని నామ 

సంకీ ర్రనంబులు సలుపువాని 

శి రల్పరమైన భావంబు గొని కొయి 

కమువ నచ్చ్ముత సేవ గణపువాని 

హరి మాలికా కీరణూర్గంలు దన కర్మ 
ముతా నితర్యవు నొనర్చు చలరువాని 

పట్థలి నికాంజనైక భాగవత చ 

యే పదారానుష క్రతే నుండువాని 
వి వకుంవర్కుం ఐర మపవి_డచర్చు 

వార్ము బారాయణాఖ్ము నయ్యతివ గాంచె 110 

దేవదేవి శనయ (గజ రో( విందెము వై చుట 

శగిగ గూర్చి యిట్లు పలికె విలాసిని 

యగుచుం బంకజాష యన్మద్రీయ 

కూబరేఖ( జూచి రూఢిగా నెవరేని 

మోహవడిరె హృదయములు. కలింగ 11 

ఈ మువి రాజశేఖరు( డహినళీపోనిధి సంస్థికాత్ము( డు 

ద్రామగుణుం డరామకు! డుదారకు6 డిందియ న్మిగవలండు వి 

ద్యామహితాయ్ను( డార్మజనతానుఠ పడ్ద చర్మిళశాలి ౨ 

కే మహిశావరార్యమి సరసిజ మరంద మిశింఎ _ఎన్నకిన్ 118 
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లేగ 

భార్గవ పురాణము 

కాన నీ వివ్రగద నిఃగామవ
 ౧6 

ఇచ నీవిలా టి శ 

భావహామ్యంభ వేస_పదం
 చు 

గౌల్బురిరిబ కచింతు = యింద
ువదన 

ఆం * దెఐ వలికిన 

వ గ వని యనియు 3డీ యా బౌ 

గం య్కధంల్యవతున చా 

ఇగిగి! తపం రంవక్షై ఈ దరంచే 

“నన నెవి నీగెమి గలాకృతి నందు నట్టి యీ 

నిని మాబావాంనిధి మగ్చు ని జేయగ? వట్టి నీరసం 

దు గాని ని ఏతగి కొయ్యన మోహితు( జేనితేని స 

కాసు 2౦ ఎన్ గలుఎనచ్చు ర నికొఆ 'కేను దాణ్యమున్ 

అని ధోగిద ఎరాకు వాం 

ను విని యా డేగేేవి భూరికమధుతరో 

శ్రీని వామె ర్చి పలికెన్ 

నిశిత మతిం జేసీ దేచోదిత యేగుచుచ్ 

ఈమ్మ వోయుథా్యా చేను మోహంప(గ 

నియం గలను ఏకు చేయలెళ 

ఉస్స్ ఆల ౨ కియూనెతి దాస్థంఎు 

లుపు దాః ఎంతగీంబ 6 గాయ 

118 

114 

116 

118 

117 

మూ య్యగజరైనే భగిని 

వఎ మరుంతరోం(3 మాత ఎమ్కువ 



పంచమాశ్వాసము 

(a 

లేగ 

ఆని యబ్యారవఛూటు లిట్ట ఎమలో ఎన్నోన్న మెంతే దృఢ 

త్వీ నిరూడిన్ కపథంగులాడికొని యంతన్ |ెమళోడన్ సఖీ 

జనక న్ నిల్పియు దేవదేవి ముని నిచ్చన్ బూహీతుం జేయ (గా 

మనమం దొ యుపాయఎంుం దల సమ్మృక్బాతురీ య క్రయ 

దేవదేవి భకాం మిరేజువు వర కాలకు వచ్చుట 
= " 

వరహేమ భూషణ (వాతంు లేడిరెంచి 

తుంసీ మజీ మాలికలు ధరించి 

తీరుగా మృగనాధి రింకంబు మ్యెకో 

నవ్వ నితోర్ట్వ పుర్యడింబు దీక్చె 

చీ” ఒనాందిరకేణులు కీడనుంచి 

చారకాపాయ వస్త్రంజు గిర్ట 

శ్బెంగార గాన విశేషటాల్ దాలింబ 

వారివామ కీర్రనాయ_త్త యగుచ 

దనరు భక్తిని వై ష్టవదాన్యమువకు 

నుభితమగు చేషను వహించి కలియ నమ 

భావమును గల్లు నదియనై యజీమృదూ కిం 

దేనియల్ చిల్కి వై రాగ్యమాన యగుచు 

మసివరుని న మీవంలున 

కనువాంద(గ నెంగుదెంచి యలని యడ్రుగులం 

దును [వాలి యార్తి దీవా 

ననర్రా. వగఖొందు నంగవం గని కరుజన్ 

249 

118 

10 

120 
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తేగి కుంము గోతంబు ఇననంబు దెలియ నడుగు 
విపవర్యున కంతయ వినే వించ 
నతని మోహాందజేయగా నలవరించి 
కపటి వేషంబుతోడ వా కంఖ నయన 

ఆవె అంతి నమ్మునీందు( డయ్యించి లాలించి 

లేగి 

కరము పీకి, దుంనికా శనంబు 

సేవనం వౌనర్ని బట్టకు! కాదులు 

సేయు మనుచు బాషా సేయగయును 

ఆ లఠాఎన్ని మునివతగానుర క్తి 
న్నా మస్థర నమ్మార్థనాదిశ్రోయులు 

నేయి హరణాది క్మహవ లాచరించు 

(శాంత యయ్యాను విరుమి సంతతంబు 

ఆమని భుజించు పదవ ద 

యామతి 'నిజభు క్ర శేషమగు నన్న మిడన్ 
నేమంలుద భుణియించుచు. 

గౌబుని వత్సరము నతనికోత్త సేవించెన్ 

థార్గవి పురాణము 

12] 

182 

124 

ఆంత్ర మానీందు చిత్తము లవాంమనె న అలించకువ్న వా 
కొంత తదీయనంగతికి గాఢ నిరాశవహించి దుఖిత 
స్వాంతమునం బునర్గమనవాంఛ యొవర్పుచు నుండె నాళ్మగే 
వోంచికసీమ కయ్యెడల వాక వింజ్లితయోచు నెంతయన్ 1965 

1 ము నికారేష 



పంచమాళ్వానము 861 

దీ ఆప్పుడు రంగథర్త కరుతాయిధి దేవ4ఖావలంన మా 

కప్పురగంధి ప్వవృమున( గన్పడి యో చెలి యింతలోనె నీ 

యిప్పటి యీ (ప్రతిజ్ఞ ఫలింంంప(గ(గల్గును సంశయం ఎ లే 

దెప్ప_యోల్ల నిందు వసియింపుయు (ప్రీతి నంచు జేప్పినద్ 126 

క ఆంతఎను మేలుకొని య 

య్యీంతియే నోవ్యాతి శౌరి హిత సూక్తుంకున్ 

సంతసిలుచు. గై కొని కుం 

జాంలేరమున దాదియకృ యాభరణంలుల 127 

క్ మినమిశమను గాగసులు గం 

యనదృుశమగు అంతకు సుమము అంవడు మిఎమిన్ 

నినరువాలో చన యవయవ 

వినర మునకు భూషణములు వెన నంరించెన్ 120 

ళా కంకుని వాజనంగతి మీలు ఎన్నుల 

తళుకులు అనుంచి త్రములు గలవే 

7రచదిందుచం ఏకా నన్ని భమందవో 

నంబు (పాణుంకు మోదంబు గూర్చు 

లాచంు మెట్టిన పరద్మంపు॥ దావిగా 

నళికదంబంబి -బ్దాడం దొడంగ 

'మధురళం జేల్కెడు వాటరి కారిరా 

సమితికి వింతగా, ఇదువు(వెప్ప( 

1 మూ మధురం 
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తేగి 

భార్య వ ప్తరాణయి 

రారు మంశీర్ కేయారహోర కర్ద 

కుండలాది విఘావణ కోటి(దాళ్చి 

యంతె నంభటోదమ నమండి యరుగుదెంచు 

మెయిలు దీ(గయిటబొలి చూ సంనివాషె i2g 

అపు డంబరబున వీకర 

బవలాయుత వీరీ ద్యవజయాగు “ర్షం 

ఒరరిమిశవగుచు నిన్రం 

రష భీక_ం వరంం గురిసె ద] ఎకలందున్ 180 

చంకయు(దిద్వ్యూన్లి మండల బి వరిహిండితం చ యద్యభ్ నీరాథి నిచయం 

ఎం బాడ్పువ ధా ద్ధాయ మ నయిరిగు రటిబ్బకా వికానంటిలును నిఖిల 

(_పాశభయంకర విజ్బంభితోంఎలగు గర్జితంబులును ఇలాంఠర్షవ్యమాణ 

మబౌర్వ్మ సలు ఎంతరంగ ఘోవ ంబులానుంగా నుప్పాంగి సమ్ముదం 

ఐజాందిం కొ 6 మించుగీతి నెందు(కాదినం దానయై యుదారనీర ధారా వరం 

పరల నిదామకాసతస్త గాయ్యతియగు ధ్యాకివి నార్జ్రభావంబు నౌందింప 

నడి గగవాచు కావలోకించినంబేని రోమాంచ. కంచుకిత యయ్యెనన 

నభిం నన్యనికొరం వింతటం (విచురియుగ్గా వేయుచున్ (అకా౭ంపుచుండె 

నా నేమయంబున iBl 

చేవదేవి భక్తాం|ఖు రేయువును మోహింపం జేయుట 

వను నుటు (ప్రాంతా 

ల మహీశుహమూరి సీమ రా(షుగొనిన యా 

వ మలాయకాకి ముది గేం 

గమ హెఖిలాషింపుచుండె( గౌతుకనుకియె 182 

a మూ శ్వర్థ 



పంచమాశ్వానము 

తేగి ఆంత దైవ వశమున నుదాత్తు(డిగుచు 

రా 

లేగీ 

నిదురమేచ్కాని వాకిట నిలిరి సార్యద 

కందరంబుల. జీకొ(ది (గమ్మికావిన 

నఖిల దిక్కులు బరికింఎ యవవిసురుండు 

అంతటి వానచేం దడిసి యార్తి గడంగుచు వర్షశాలికా 

|ప్రొం౮ ధరాతలంబునను రంజిలు రావివహీ4ః వూలమ 

త్యంత“ కావుకొన్న కమలాయతిలోచన( గాంచి !కాసిత 

న్వాంత_ (జేణ లోపరికు జయ్యన(దోకౌని వచ్చె వేడుకన్ 

చేవదేవికి భ క్తాంమిరేణువు వకు(డగుట 

ఆట ను] ఉందన కరుగుదెంచిన యు 

మానినీరొత్నంబు చూని చేరి 

చలి నెషయినే మునిచం్యదు పాదంమిం 

పట్టినే యొక వింత పజపుంబేసి 

యళిసివా రనుచు! దదం్యఘులు దన తొడ 

నిడుకొని యొత్తుచుగోడు నివురుచు 

(్రాహ్మజో ర్రమ నాది వయ్య్మెదో దడిసిన 

డని అదీయకరము నందు (జేర్చి 

వ ఖభావాఖిసయమందు వోన రుచులు 

గులుకం జిలిబిలి చిలు.ల పలుకుం దేనెః 

బిలుక నాగసులు దొం/క్ చా కలికి విప 

పుంగంని మాననేంబు గరంగ( జేయ 

263 

188 

184 

185 

1 మూ కామిత 
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తేడ 

కఎగవ తగ్కులున్ గుచయుగంబ ౦ సౌరు ముభేందుమండంం 

బున గల నిగ్గు మిన్ను సరివోంిన గౌను నాయారమ౯ నవో 

వివయ విలాణ చేఖరు. !వ్న్మిడి మించిన యింతి. గాంచి య 

వాని వృదయం ఎ =ల్లురనం వ) రానను బారి కోర్యకవ్ 186 

ఇలయందు ద్లైవవ/మున 

abe హృదయు(డై నే బౌనిచంచిరని తొడన్ 

వంశాకాకేయం దా 

బలజాశ 5 ళావిలాన సౌఖ్యము గొంంన్ 107 

ఆని మహాయాగి మావోత్మ్యంఎిను లీ మంరంమును నగు భార్గవపురాణో 

ఆరత్షండియి నందలి ద్యావింశళల తమాధ్యాయంబు భ క్రపరాయణుండగు 

నారాయణుండు నరునకుం నెప్పి వెండియ నిట్లనియె 186 

3౦౮ నేక్కాంత నిఇ,3 స్వాంతు(డైన 

మౌని కాంతుని దొడ్కౌని మెండిరమువ 

కరిగి భగివిక్ సర్వవృకాంతమును నె 

అుంగ(గా6 జేసి మతితాంతరంగ యగుచు 180 

నారాయణాఖ్మ బునితో 

మారుని కేశిని వసించి మానిత సొఖ్బ 

(శీ రంజిలురోం గనుగొని 

యారూఢ తడీయ జనని యన హాత్మ కయై 140 

1 మూ విశ్ళకి 



పంచమాశ్నాన ము 

కః 

Cr 

ధన మిష్య( జాల కిట మా 

తినయను గీలలూర రలి నదారరం బెనంగన్ 

జనదు పయి(డిమ్ము లేకు 

వ్న నిపుడు వేగమె నికేంనా వెడలు మొగిన్, 

ఆని యిట్టాడిఎ గాగృహ 

మును ఎడలి ద్నిడాండు చింతవొడమిన మదితొ 

టను దావహ్మ వేదికాంంర 

ముగ సెధీవసియించె దైన్యయున వార్మాతిన్, 

ఆ సమయంబున నఖల లోకాధ్యయా 

మును భ_క్తవత్పలుండును దయాకం 
డున ను రంగేకం డనుమోదచున ఇగ 

క్ఞననియౌ తవ వ్రయనకిని జూచి 

నవ్విన నక్తజి నాథుని హనేనంబు 

గాంచి యిట్లనియె నా కేమం పాలు 

స్వామి యారకయ వోసము వేయం బనియేమి 

వివరింప మనిన నా విఖండు వల్కె 

తేగి సాండ్ విజ్ఞాన వరుడు బెతేర్యదియండు 

భవ్య వైరాగ్య వరుడు మద్భ కడై న 

యిట్టి శ కాం ఘిరేజు(డ యిదను నక్క 

డీయమాయా వశంగత స్థితి. గఎంగె 

256 

142 

148 



A566 

తేగి 

గెలజారి కాంఠ వంప్పుల 

వలగౌని మోహము దాని వాకిలి లెటన్ 

దలరిన వేదిక్ మి(దన్ 

నెరికొని యున్నా (డు నేడు నిర౩గండది 

అఆకవి( గనుంగొని నవ్వితి 

నరెబా యిప్పడేను నివ చమ్ముని గను మం 

చిశమరి నని వాంసూ క్షుల( 

ఐడి స్పున విం వమోద భరికాంతరయె 

వారకాంకా గృహాంగఆ వాటి యందు 

కొలి విరహార్తి దీనుడై యున్న వాని 

మునివరునిం గాంగి యీ ఇగడ్ధవచి గరుణ, 

(గాలి యొనర్చి హరి(గూర్చి పలికె నిటుల 

తనయం ఎ భవదీయమైన నర్మర్మంబు( 

జేయు చుండెడి ధర్మశీలు ననఘు 
విజితేం దియ యినిం్యదు వీతరాగున ఘను 

నేకాంల భక్తి దామ్మైక భోగి 

కావు పాచవద్మనుధారసాస్వాద 

వాయ చిత్తుడై యలడు నిది 
భూనురోత్తిముని కానుకుం జేయ నేటికి? 

ఐంకరువోత కృపాపయోధి 

భార్గవ పురాణము 

144 

146 

148 



వంచమాశ్యాసము 

ఛ క్రవరద మున్ను బల్కు. నుండెడి నాదు 

వాకమునను వ్మిపవర్చు నిటులం 

జేసేతివి నయం చేతను నా విఛి 

కగు డగునె యమ్మ వామవాండు 

నీ మాయా వనధిం గడవ 

నే మహికాత్ములగు యోగు లేవరు దగుచు రీ 
తామరనబజాండముం జిత 

కామాదులు నైశ కకక్తి గలిగిన వారే 

తావక పాదినావం గొని తథ్మముగా భవద్యాశితుల్ ఎదా 

భావిత మైన మాయ యను వార్ధి( దరింతురు గాన సర్వర 

శావవా నీదు భక్తు వవికల్పకు వీ మునివర్ముః (వేమచేం 

(బోవుము దేవదేవ సురపూణిశ వ్యిగహ కల్మషాపవో 

ఆని పళికెకు రమయం డా 

వనజ దళాక్షుండు లోంభర్త (పీయమం(జే 

సి నిరివమోి వచించెన్ 

ఎనేతేర సంతోత వార్థిం గడలు కొనంగన్ 

257 

147 

148 

140 

150 

(శ్రీరంగవిభు,డు నారాయణమునికొ అచు డేవడేవికి రత్నచనకి ంబీచ్చుట 

ఆవె ఆకివ నేను జేయిన్వ, దింతయును వి 

లానమునకు( గా; దరింప వలయు 

మహి మదేకఖోగ్య మద్భక్తుడగు నిమ్మ 

వోత్కు. వౌంద దఘము నవ్పుడేని 151 



Abb 

లేగ 

పః 

తెగి 

లేడి 

అప్పు డీ కోర మెదలింతు ని ఎ్మనీం దు 

ఎ[ర్పియుగి యిని యిట్లు రమావరుండు 

గాను విభీషణ ( ఉర్చించు భూరి రత్న 

కీ౦కంబై న ఐంగిరుగిన్న  గౌనియ 

శి కోంపుం[డీ భాణరమైన మోమున 

సవరింలు (నిహ్మాతేవయికోడ( 

దిగి నుంరీయ ఎస్ర్రమ (గూడి ఖటజిసీమ 

నెట్మింటు నోంటి ఇన్ఫిదము తోడ 

బ్లుదారరు. గూర్చి కట్టి చే పవ 

దేవిది పుం పుస్తకము లోం 

కీయూవిమెలుంగ్ నెరయే వదంణుం( 

ఎనగొని దొవతి సిం. లోడ( 

గాంచనంపు! 1ఐవ్మిరముగరముకోడ 

మొకసి కటిసూూం మిశితేయా ముంజితోడ 

ఖ్ భయవోరె (రంగి వర్ వివోరి 

కౌరి దప్పు డక వటు వేషధారి యగులు 

వెం గృహ. స శకేరెంబ వెండి గాంచి 

ని_నారాయేణందు పంపించె నషతు 

అకించేషంర ఛౌసంగి యా రంజు అక 

వార్డ్ మొనళంబ సయేం బూబరింద్ 

భార్గవ పంాణము 

162 

153 

154 

1 ము ఎవ్మిఆవుం౧౮ము పవిత్రము ంగరమని వ్యవవోరయి 
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చ కరము ధరామరుం గదియంగాం ఇనుదెంచి సియం = తేసి నం 

్ఞరమతి హాతని ఖని విచ్మిత రుం దనరారు ఆర్గహాం 

తరమనంజ్వ్వే యంత. ఎంబనంవాష్ఞండు గౌరి చీరె ఎ 

బ్ఫురిలే సుర్ధంత్న పరిషత మాల్యనితాంఎ = నృతిన్ 155 

నృపాలుండు రత్నచనకాసహరణ నింద నారాయణమునిపె నె చుట 

తేగి ఆంం రారి ససిన మదియిమున! బరులు 

ఇర్భ్చకులు రంగవిఘ జేర లోధిక కనక 

నముయుద్న1క నుపహృత! చట, వెటింగె 

యంతయు నృవున 7౩గించి రతి రయ న 156 

C2 ఆప్పు డా నృప్పు( డుపాయంల౨ పెక్కులు 

గావించి తెప్పించి కనకపాార 
చౌర ,ంబు రంగేళ సదృక్తు(డైచ భ 

క్రార్యఘిరేణు మ నీర్యదునందు జేర్చి 

భూన్చర్యమంది రోషాయర్త చిత్తుడై 

యా మహెపతి యథాన్నాయయిగిను 
సతిని దండింప్పట కతిగంత ముద్చుల్లు( 

శౌ శక్తుల యెద నకులయైన 

కేగి వర్పంతగిలవా( దౌం వాసుగేషం 

డను ఎహ్లైాద ముఖృ వకు మహాప 

దా? మును విడగా( జేయునట్టి ను(డు 

గాన నపుడు త్మదతణాకాంయం జేసి 167 

1 ము మగుట 



280 భార్గవ పురాణము 

రంగేకు(డు (పత్యత్మై నారాయజముని సె నిందను వోకార్చుట 

వ ఆంఠ(యిరాణపురుషోత్తి ముండును. దిరన్మత సీంజీమాత కోమల 

శ్యామంతనుండును. సుందరసికారవింద (పఖాఖానుర లోచనుండును 
+తళోం నూరుబింవి (థాజమాన  దివ్యతేజోవిరాజిరుండ్రును శంపా 

(వభా నంవద్యిదంబచారుతాంబూ వదాంబరుండును వికనిత కోం నదచ్చాయా 

సమంచిత రం ఆయుగజుండును శ్రీవత్స కౌస్తుభ నిస్తుల వశః స్థలుండును 
_ంచేన చర్చితాంగుండును వైజయంతీ వనమాలాలంరృతుండును గోతీర 

హఠరకేయాం కంకడాంగదాది భూషణ భూవితుండును శంఖ చక్ర 

కొమాదేకీ స-దక కార్డ్ (ప్రమభాయుధి కోలికుండును. నముత్తుంగ 

ఒఅంగ పుంగవతురింగుండును. నంభోజనంభవ శంభుఒంభారి [ప్రభృతి 
ఇరవిసర శ విశుండును జగతృతియు నగు (్రీరంగభర లక్ష్మీ 

ఇహతుండ చ హాదుర్భవించి యా రాజాం గూర్చి యిట్లనియె. 156 

ఆ” ఈ మహోమవ యి మామకథక్తుండు 
పుడమియండు నెను పూజాం డవంగం 

బోల్మి. నీ ౬౧ఇ ండు పూజరనీయం డగు 

వన్మ దండు చింతనాయ్మ( డగుట 150 

క్ | కర్ణ రాగి కనే 

పాక మొనసి తిని కొఆకు( బరమ! పీకిన్ 

ధా(కీక్యరి యీ వంకే 

నెఆకు నిది మం నిచ్చి నియోశిం గనుమీ 180 

1 మూ సూతమునికు తల్లికి ఆమనర్థమునవాడను మ్మాతర్థము అని దిద్దుకొనిన 

వేశ్యతలి కొల రను నర్థము పొనగును ఛందోభంగము నుండదు 
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వేగి నన్ను బూబించు మాక్కినని నంవరేణ్య 

మృక్స్పియుం డగు నిధరామరు సపర్య 

ననుదినము నల్చి ఒగ౦; | ఐల్బాడింగాంచి 

భవ్యతర సంపదావా బై వరత వగంమి 

కి అని నృపుని, బల్కీ యా మౌ 

నిని గరవంకణముబేం సవిరి యని హృ 

ఎప్పినజ నున (నేగించడు 

చనతాషండు CEN) ఐరాదు ఘు(డై. 

నృపాలు(దు సింతుబు(డె భకౌ ౦, మిరేణపును గౌరవించుట 
ఫై ఎం. అన్ టం 

జా ఆంత నమ్మహిపాఎ: డధిక సంతుజా(రై 

యా యోగి వర్కు మహానుభావు 

నాందోకకాంత రాధ్యాసీను గావించి 

స్యభుజంబుం వహించి స కరమున 

1సెక్యంత నిష్టాశమన్నిరుంచగుదు మం 

గళలూర్హు ఘోషసంఘంబుతోడ( 

బిట్టణం వేంగెంచి భర్తిగో గాతనె 

పదముఎ౨౬ భూజెం] క మరిగి 

తేగి వవంనా వ్విపవరుండు హృష్టాంంరంగు( 

డగుచు (శ రంగనాథు ననంతళాయి 
నంబుజాశీని గూర్చి దండంబు మై 

వినతు లౌనరించి యాజగద్విభుని గనియె 

168 
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1 మూ తగిష్టా 
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లేగి 

CI 

తేగీ 

కౌం వాదేఎనీ నికృప్తంపు (గర్మ 

మను రచింఎంచి పీదఎ నిట్టన్ముగిహంన 

భ “గ లీలాకరుండవై పొలుచునీ వి 

దేమి లీఎ గణించిత్ ఏందిరే? 

ఆని భక్తాగణియగ వా 

యన వలికిన రంగభర్త యధికదయాలో 

కమలను గనుంగొని తో 

మ్యునిగూరిం యిట్లు పలికె పదు ఎలిక్పన్ 

యె గీందీ బద్దాన వ గిత్వ దారం 

మివ య_ల్తమమ మన్ను కృష్ణంావి 

తై నెనౌగరింయి సెట్టి గోపీ ఏవో 

రాది కృిల్యిం చెట్టు లటుం నవని 

దిరమ వవ్మితంఎయి పరియించువారికి 

విను వారికిని వహావృటిఎహరము 

నభిం ౧౦హ్మత్పీదం ఐపవర్గదాయకం 

ఐగు గాకింకయ నం యం ౫ రేడు 

నిరవధిక సాధన వర్దకీయ మనుచు 

సరి యయి _వఖ్యాత వ గును గానం 

ఛం వైకల్య  మియ( జెందేవందు 

_ైహ్మతోత్తమ యిని రంగిధీర్తి మజియి 

భార్గవ పురాణము 

184 

168 



పంవమాశ్వాసము 

ఇవె 

తేగి 

శా 

అనుదినడు నీవొనర్చిని 

ఘనతుంసీ కుసుమ మాలికా కైంఏర్మం 

బన నె సంతుప్షడ నై 

రిని నతృంతం ఎగాగ రీరపరెణ్యా 

ఎ కఖీన్ట మెచ్చి నేడు తద్వరమును 

చేయు మిత్తు నీకు వ్యివవర, 

యనిన రం౧భూర'లాధీన వాతం 

విని నికాణం వర్షున నరండు 

్రీవభూనాథ ధక్తాq రేణు వనెడు 

చీర నత్యంబు చేయుము (పేమ నాకు 

నిడియె పరమగు వరమగు నింతకిన్న 
నవ్వమును మడి నేనని యోశం డనిన 

ఆ దేవు. దౌంగాక యని తిడీప్సిత్ వరం 

వొస(గిన శంక నయ్యోగివరుండు 

భక్నాం[ఘిరేయుండు సరితుష్ణ రిత్తుంై 
లమృతపదంబువై యతిశయమ నం 

జెం(గుంవావాధక్షీ శ్రీమాలలను పేర 

దనరు 2వ్య[పఖంఛధమలా సుల 

వేదాన్నయ (వకిపాదకంయిలా గాంగ ( 

గడు మనోహరములుగా కౌనర్చి 

2a 
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ధరాం మిరేణుపు (ప్రాబోధకీ గీతవులతో వారిని నుతించుట 
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1 తిరువ్సక్లి యెకచ్చి, కిరుమాలి యై లై 



264 

లేగీ 

థార్గవ పురాణము 

కిలో రింగకాయి వేర్చడ( బావని 

నర్పణంబుంగా(జేసి యధి కనివ్షం 

బూర్యవిధ్రఎ న దులసికా పు మాలి 

రాక కైంకర్య మొనింపు చనుదినంు 170 

గవద్ధ్యానా ఎంద్ కందశీంబ్బాగయా౮విందుం డగుచు నం దధి 

ద్ లీ రంగనాథ చంణ శమం నెకెతదుందిగు భక్రార్యమిరేణు 

3 నందు అరమంథ. శెేంండు వినుచుం అరియింపుచుండు నతండు 

ఎకమంబగు (కీ వరత నింయం నందలి శాః గడె ్వర్యంబు. [దాఎంచు 

ఇ? మహాయోగి మావోత్మ ౯౦౭౯న (గ్రీమంరంను నగు భాల్గవపురాణో శ్రర 

ఖంండాు నంబి | తయావిం తిం బూధ్చాయయిన భక్త పరాయణుండగు 

గారాయజుంతు నరునకుం ఐవి" 171 

మునివావబ్తుత పాదనీరణ మహాపూర్ణాద భత్తాంతరం 

గ నిరాఘాట విహార భీమబల* వ్యత్కవ్యాద సాదన్సుర 

ర్వన శార్మపియ హైమవత్యధిప్ హృత్చింకేరువోవాన ని 

ల నిరూఢ (ప్రతిభా విలాస రఘవంశాంభోధి డై వాతి కో 178 

ట్రీనిధి భక్తాం్యమి రిటో 

య్ ీ్శ్యోరి భ_రన నమంచిళ తులసీ 

సూశకక్ళల మాలికా ణం 

రానాలంక్ళతి *రీర నతమంచారా 178 

1 మా వ్యత్క ద్యాదూ దస్ఫుర 



పంచమాశ్వాసము 2680 

పంచచామరము 

రమా ముఖాంబజాత మ్మిత్త రామజీయ విగిహో 

మాది షట్క. నంపదాఢ్మ సారమానసాకిరా 

యమేయ ధామ దివ్యనామ యూ(గకామర[ దువా 

తమా సరీ విపచ్విదారి సర్వరతకా హరీ 174 

గద్య "ఎని (రీ రాజగోపాంకృష్ణ కరుణా కటామ ఎ్మ్నఅంజ్ఞ పాండిత్య ధుర్మా 

నవరకావనీమండలాఖండషి సా మాజ్మ ధౌరేయ న్వస మర్థళాకృిత వభటివా 

ధణంధణారవ వివశీశ పఠన [క్రియా ధిల్లికాధీ? దుందుభి ధ్యాన కోలావల 

హమామద్ధ్యజాంకి కనకడండీకృర హీర కల కృతబందీ పిత (వకావ కీర్తి 

ప్రభావ కోనలవం వయః పారావార రాకాసుఢా కర పౌందర్శ జిత కుసుమ 

సాయం ఐహిరీ పామాయేకి (పజీరంచైన ల మహాథార్గవ పురాణుంబు 

నందు మునివా ఇ ఒననంటుకు వరండు కావెరీ ఆటంబువందు మనోవా 

రంలుగా గావంబు సేయుంయు. లఅశ్కీాక్టిం ఎనంజేసి రంగభర్త 

ఎువివాయు రబ్బంచి సాయుజ్నం గౌనంగుటయు క్తాం్యఘరేణు కాన్మెం 

అను నమ్మవోక్మని గాథ రాగ్యంబుచు ంశీనారాయణ నంవాదంబును 

గారాయణాసుమతంఎచంబజేసీ వేళ్యకుంంటనందు. దేవదేవి యుద్భ 

వించుటయు దేవిదేవి నారాయణమువితో రమించుబయు (1 రంగవిభుందు 

నారాయణమునికొటకు దేవకేవికి రత్నచతకం వీచ్చుబయు ముని 

నిందావవారణంయిసు  వారిస్తోతయిను నన్నది పంచమాళాానము 

సంపూర్ణము 

1మూ ఇతి 



త్రేగి 

ఖార్గవ పురాణము 

షష్టాశ్వానము 

గ్రిన్కా మహిళా వద 

యానంద విధాయి పన్న గాధివశాయీి 

మానిత వాగివగిరి శౌ 

రీ నిరుపమ సురీప్తరీ గోపాలా, 1 

ఆపవధిరింపుగు నకల గుణనికిర (వశ్షాధురంధరుం డగు నరుండు 

నారాయేణున కిబ్బనియె RB 

పుణ్యంణ ఇభము సంపూర్ణ ంలు నగు హరి 

ఛక్తార్యఘిరేణని భవ్య కథయ 

గాంకించి౦ం ౩ మవోత్మ వరమ పదా 

వాసావకార మచ్భాసిగాను 

(2 వణంబువంనే మోశ్నదములు చివ్యంటు 

లగుచు నర్వజనుల కలిల కలువ 

వోరంబుంగు చర్మ లితృంతి ముదయిన 

వింటిని వీను నిందుగా 

లోకో గురుడన్న నర్భ క్షలోక నుడ 

వతులిత జ్ఞాన నిగ్చతాయే త్తమతివి 

నిర్ణరనుతాం మి కమలు(డ వూర్ణితాత్కు( 

డవు చిరంతన మునినాథ భేవవిఖేడ 8 



వష్టాశ్వాసము 

క అని నరుడు పల్కు వాక్యము 
విని భక్రపరాయణుండు వివిధ నిగమ సం 
ఘనిరూఢు(ఢు నారాయణం 

డవఘుండు వచింది నిస్తులానందుండై 

తేగి విష్ణ నందు!ప వ్యస్తమౌ వృత్తిగర్లు 
కతన లోకంబువందు (బభ్యాతి (గాంచె 

విస్ణుచిత్తుం గనెడుకేర విమల మతిని 

నిఖిల భక్తుల యంచు నిర్జేక యగుచు 

క హరినవ్యసభరుండును 

ధంజీనురు డఖీం శాబ్రతకు లాగమముల్ 

మురహరునివలన సెర్చెన్ 

బారి నథ్యాసందు దక్క_ భూస్థలమందున్ 

J హరి కరుణ(జేసి యకులం 

ఐరుదగు నైైళ్వర్య మించు ననువందుచు! దా 

బరమ పదము (వాపింబెన్ 

స్థిరతరమతి నంరి మందు గ్వాజవర్ము. డొగిన్ 

కళ్ వినుము నర యొల్క- దిత్తం 

బునే గలిగిన వాడ పగుచు? బుభ్యుం డగుని 

మ్మునినర్యు విస్టచిత్తుని 
ననుపమ సూ క్రిని వచింతు నాహ్రాదమ గన్ 
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888 థాగ్గవ పురాజము 

విష్ణచికుండు గరుడాంటం(డె జన్మించుట 

క అవారవాము హైమ వార్మ్యనీ 

వెహస.లు నహకాకవవే నివాసి ంకరవా 

విబామలు మహం ౦వె 

మహియం దలరారి పాండ్య్యమండల మందున్ 0 

మ _ఆరవిందోర్పఎ బృం మంచిర మిళిందానంద పద్మాకరో 

ర్కారమై యావర్ణంఎ శ్చంగమ 06 (విభ్యాశేయిగా (వాలివి 

చృురిణంగాంచు నమ్సుకార నిచయంబుల్ రేలు తద్య[జ ర 

1 రరుల్గా జగిస్టలిం దవరు నీ ధన్వీపురం బున్న డిన్ 10 

సీ వీ వీ_(గిల్లా నహీస రత్నాంచికె 

సాంయి "ంగెకి స్థాన మయ్యి 

నే యూర(గల గభీరాయత *ీశేయయి 

పాఠాళ._ నకుంవో వదము నయ్యె 

నె (వొఎగౌలుివొందు నింతుం జెలువెంమి 

ఎచ్చరశౌ;టుం హెచ్చు లుడిపె 

నె పురి (వాపించు గోపురపాళులు 

గోప్తరి కేపగు దావ లయ్యె 

తేగీ భర్మసౌధి చృటా పర్మిభాజమాన 

ఎంధుర ఎకాకీకా సముత్సద్యమాన 

వచన చలిత మనాభఘన భావ్యమాన 

నిస్తు లౌన్నల: రోను ధనీపురంబు 11 

1 మార్చ 2 మూ శే 
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రా 

వేగి 

దివ్యంబె. నకలజన 
స్పవ్యంబై భవ్యమగుచు స్కర్గొపమతా 

భావ్మంబే వైష్ణవ గణ 
సేవ్యంబై ధవ్విపురము ఏల ఎందు మహిన్ 

అ పురమన చీవించున్ 

(శ్రీపతి వటపతికాయి గ్రోలి ఇన ముడి 

(పాపకుడు నే_లలోకో 

వ్యావకు( డ ఖిలా మరర్షి వర సేవితుడై 

వేద వేదాంగ నంవిన్మానసాంుజ 

ధ్యాన వాాాయణ లల్పరులును 

స్నాన నంధాద్భానుషైన నిష్టా గరి 
వ (ప్రతిష్టా జ్ఞాన సంఎదులును 

నకల న్మృతీతివోస పురాణ శాస్త్రారి 

శయ వాద్నెరూఢ విచషణులును 
సమలోష్ట కాంచనాష్మమరి [వన క్త వై 

రాగ్య చాధ్రేక విరాణబూను 

లవారహము యష్ఞ శీలురై! యఖిల భాగ 

వత నమర్చ్ నొవర్పుచుం బరగుచుందు 

రందు కతసంఖ్యలాగను నహ్మనన య్య 

లుగను హరిభక్తులగు చజుల్ 2దగుచుచుంచ 

1మూ రే 92 మూ దగురురందు 
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కేగి 

వారల కిగేసరుడై. 

యారూడిన్ యూ౧ విద్య నరసినవా(డై 

ధీరుం డఎెలాత్ర యజ్ఞాండు 

పూరిత వళి నొక్క( డరిరు మునినాకాఖ్యిన్ 

వారింపంయు సన్యస్థ్ర మగు మానసము గల్లు 
నా మవోమచాచి భార్యాలలామ 

చేర్కుందనఒ వందు నకలలో3 ములందు( 

గల కొంకల వసించు కొంఆనయన 

పతిపాద ఛి ఎర్పడ నాచరింపుచు 
ఖంవృ ౩౯ గన్న పతి వకాఢ్య 

నయేవినయా 3 గుఆ (వజింబులకు నా 

ధాకమౌ హృదయంబు దనరసాధ్వి 

తనదు కలనై న నచ్యులేతరకణథాను 

లాపమలు వినులను దేవులంగ వీని 

యి శ్రమ కులాంగనాముతి యచిత వచవ 
రచన నిరేవొంచు మ_తమరాళగమన 

ఇలటోం దామానిని యం 

దంరింగా జ్మేశ్గమాన మందలి స్మాకిన్ 
53 నభంగ్న దినమున 6 

గలయఃగ గర్గ డాం? కొండు గలిగె రకయ(కై 

భార్గవ పురాణము 

16 

18 

1 
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వివుచితు (ఈ స్వామికి. బుష్పమాలిరా కైంకర్యము చేయుట 
క ~~ కా 

అవె ఆతండు ఏన్టచిత్తుడమ నాము “హంఒ 

జనము కట్టవాథు(డని వచింఒ 

ననుగనంయి విష్టునందుః జర్రబు బ్య 

యెపుడు నితరవృ క్రి నెబుగకుండు 18 

జా ఎరిమళం ఐఖీల దిగ్భాగంలుళ వరంగా 

భవ్వంమిదై వ ధూపముఎచేత 

సుజన కంచయ రమ స్రీమంఖు వారింపం 

ఆజలీన యష్ట రీవమలచేత 

బురులరి శాల్నన్ఫ సూపొఢ్మ ధశ్చాది 

మ్యరన ౩ వేద్య సమిశిచేర 

చారికి( ఉ_తంయింం దానందో ఛొవర్చ 

నమరిన వృ త్రగీరముంచేం 

జే గి స్మువదక్షిజ నందన స్తుతులచేత 
ఎవన మార్టేన 1 సౌధ లేవములబేత 

నవ్యకర దీపికారో పజములచేత 

పెట్టా నారాధన చెయ న్మిపరరు(డు 19 

వ వెండియు నళేండు సార్థంబులగు రీర్భయిలమ ఏఎసికయింగు కల 

₹ంబులను విఒకరా*సాదితంబులగు. తులసీ వనమారికొదుంను దద్భ_కి 

నముపార్థిత | పకార ులగు చేరుక్విధాద్యలం కార ంబులను హరిం దృష్త( 

జేసి యంకిదం గుణుమవరిప్తూరిత మహీరుహంబుంను దుంసీదుచమంు 

1 మూ శోధ వివమవాపా 
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లేగ 

లేగ 

భార్గవ పురాణము 

లను ఐరిగంభించు నవంబు గావించి దానికీన్ అలసేచనం వౌనరింపుచు 

విచ్చి మాలికా హరణంమిలను దీర్చి కావరణంబులను థఖీవెన్లవ పూజా 

చరజంబలను ననవరతయి న మావాతశు(డై యుండె నంత 20 

నిరతియి నిందియ న్మిగహంబున( కేసి 

మరవారి పరిచర్య ముఖ్య మనుచు 

భావంబన నెజీంగి భట్టనాథు(డు బివ్నా 

చేష్టాకరణమలు వైరము గాంచు 

కెంఠిర్యమును నముత్కరముగా( జేయుచు 

లలో (దివర్గింబుంము దొలంగి 

శేషెన్నత్వి విశేష విజ్ఞాన నం 

చిత ధగవద్దాన్య జీవమండుగ 

రూడి !దాన్మకియోపాయ రూపమనను 

హరిని లోకాధివరిని సమ్మా/యించి 

యమ్మ వమా గియంచు సన్మ_ఫథరము 

నెనసి త తనివేశిత హృదయుం డగుచు 21 

నిరర మాత్మభరణమున నిర్భయు(డుగ 

నిర్భరు డుగ దృఢ్యవత నిశ్చాయుండుగ 

నమయ మిల్లుల గడపుచు సరసిజాత 

సేవ యందు? బరాయణన్ధికి, గడంగి వలి 

దాశసా 
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మ 

లేగి 

తేగి 

సరసత్వంబున యోగివర్యుండు యథేర్బాలాళన ంకుష్టు(డై 

హరి ఫాదాల్ణ్ల మరందపాన మధుపాయతాత్ము (డై యుండు వ 
క్రణి ధీరుం డగు పాండ్యరాజా మధురాస్థానంబి( బాలింపుచున్ 

ధర వర్తిల్లెను గీర్తిసంపదల కధ్య్యండు నై వేడుకన్ టెలీ 

పాండ్యధరావరు వదనము 

ధర్మ విఖ్యాతుండు 'త_కబిజ్ఞాస్సు 

తత్త్వ సేవన తత్పరుండు 
[ప్రాలేయగిరి సీమ పర్యంత కీర్తి వాం 

తా ర్యాపకస్ఫూంర్థి ( దశరుకా(డు 

సంతత వర్ణుణిశ్వర్య సంపన్న వ 

భావ మవా త్య వ్మిభాణితుండు 

సకల భూత దయారన |పాథవ స్ఫూర్తి 

నిజజటాతమున గణించు విభుడు 

గరిమ గలనై నః బలికిబొంకని బునుండు 

దు_నరారి వికానంబు (దుంచు వీరు? 

డఖిలలోక [పసిద్ధ విద్యా ణుండు 

రాజ మాుండె వాండ్యధరావరుండు 84 

&రిని. దత్త నయికాంక్ష! జేసి తరగ 

విదుల( బూజింపుచును బృథిపీ వరుండు 

దనరు నప్పుడు రీర్థ్ య్యాకావరుండు 
భూసుర్మాగణి యొక్క_(డు బుజ్బతేయ.(డు 25 

1 మూ తత్వజిజ్ఞానుండు 
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తెగ 

పాండ్యధరావరుగకు నొక య్య్మాతిక్ విపుని 

వలుకులకో 6 ద్వ చింతకొలుగుట 

అమ్మ వోత్ముండు తత్పురి కరిగి యలిథి 
పూజకుం డగు వా రాజముఖ్యు. గాందె 

నృపకియను వాుని( దారన్కరించి ప్రజ 

యు గావించె నిస్తులానందు డగుచు 

ఆనువొండ విశేపార్థం 

ఐనఘా నా కేలు(గం3పృు మవిస్థలి ౨ 

న్నును దో త్ర్విజ్రానీగా బూ 

న పేర్కొని పల్కుదురు నుధీ అను ఎక్థిన్ 

ఆనఘుండ భూవియ వాక్కి ,. 

విని వ్యిపు(డు ని ృయార్డ విముఎరాలో 

చనంణీసీ వండితు.లె 

నెవనీ మహి? ఇన ఎనియె నింపు దిలిర్చవ్ 

అనయము ర్మారిరై వగటీ యందును బృన్టీ దినాళ ర్జితో 

నానిమిది బానమల్ వయసు నింపగువేః జరా ద !కార్ధమై 

ఇమండు పదార్ధ సంగవాయి సల్కెడురిరిని ఎకి సిద్ధి క్రి 

అఎనముసంద యుర్చ ౬ బొనంగ నౌవేర్న(దగున్ వివేకికిన్ 

అని ద్వి4 ( డాడిన వినియ 

జ్లససొలుం డితఏం దూఎ నల్చి (పీయుచునన్ 

బనిది పురోహితుని బిలిచి 

యనియు నతినిం గూర్చి యాధరామరు స్తూ్లిన్ 

26 

27 

80 

మూ దరా 



వష్టాశ్యాసమా 

లేగి 

లెగీ 

నేను యతృం౧౫ జేసెద నివజమతి( ఐ 

రార్థ మా టైహశ సఖయి వ్యర్థమగట 
సాధనం ౫నరింబద శాశ్వత మగు 

(నివ్మాపదము (్రహ్మోది దుర్తభమ కభము 

ఇవావరహిత కాము(డవై 

మహి దనరిన యట్టి నివు మారు గురుడ వో 

మహికాళ్మ పలుకుము సఖా 

వవాతముపాయంఎయి. నేరవతీ. నయముగాన్ 

ఆని యిట్లా పలుకు భూమీ 

వని వాక్మోము విని ద్విజాండు సుగుణాంచితు డిం 

పున బతి వాక్యము నుడివెను 

మచమున సంతోష మంది మహిత్మప్రౌఢిన్ 

అవనిపాఎక యీ నమయంయినంయ 

నీకు నీ బుద్ధి యుచితణా నెగడు గాని 

నిందు జనియిందు పురుషుల రెల్టై మరియ 
చొడమ నేరదు విజ్ఞానముక దిశింప 

నిగమాంత విజ్ఞాన నిపుణులచే నుపా 

నవమం జేయయణడిన యనుని విభుని 

ఐరుని దై వతము నుపాసించి దుర్లభ 

యగు ముక్తిం శెందు ఏ వను యనడు 

a76 

81 

98 

B8 

రికీ 

1 మూ యమకి 
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కా మహాత్ముని గూర్చి యారాజా మణియు( గ 

తాయిలి యగుచు పొష్టాంగ వినతి 

గావించి వల్కే నో కరుణాపడూనిధీ 

వేదాంతి చేత్తలే విమలు( గూర్చి 

కేగి ధ్యాన మొనరింతు రథి౮ాగమాంతవేద్చు( 

1(డాది మధ్మాంతరహితుం డనంఠు( డెవ్య) 

డే మవోనుుఒ(డు పరాపరేశ్వురు[డు పు 

రాజ సృరుపోర ౨ డెవండు రమ్య చరిత B85 

తేగీ సరవ్ నవ్వావి భూ విలాన ముస(జేసి 

నీరసిఆ ధవాందిపంప్రలు దిరుగుచుండు 

దెబ్బ డెవ్యాండు ఎకం సుధ్రీకుతుండు 

నంళతామ్బాయంతుయ (పట్టాన బమండు 88 

శ సరంసిజఖవ ర్మదార్శీమ 

సరసిజరిపు +(కివహ్నా సమయ నమీరా 

ద్యురు నిర్తరంతు లన్నియు! 

గర మెవ్వని యాక్జి వ7గుగా వర్తించున్ 87 

లేగ ఎవడు పరకంర్త్న మనుపేర సన(గువాడు 

నిత్కుః డీస్వారుం డెబ్బ్నాండు ఏగమసారు 

తెవబి( డెంగి ఇనులు పాప మెనయకుందు 

రమ్మవోత్ముని. ఒల్కు. నిశ్చియముః జేసీ 88 

1 మూ ఈ పాదయిలేదు 
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రైనా 

వేగి 

పాండ్యధరావరుండు త _త్త్వనిక్చయమునశె కుర్కిుంటు గట్టుట 

ఆన విని పలామా జాలో 

చనం జేసి ద్విజాతు( డిట్ట సంపదగఎబా( 

డనఘుండు విష్టుదేవుం 

డనువొందుట నిందు నళయవం లేదనుచున్ 39 

అమ్మ వోత్ము(డు పరందైన తత్ర్వంబు నా 

క్మాధిపు డఖిల లోకారినాథు' 

డందురు కా త్రికంబగు పదంబిని కొంద 

అట్టు దర్శు[తపొతాని ఇసము 

నది నిమిత్తము జేసి యవనీస్థఎము గల్లు 

నివువేదవేదాంత పారగుంను 

రావించి తత్పమస్రావనీసురులచే 

నెద్ది నత్య్మత విశ్చయింపంబడును 

నెజ్టి తత్తంటు నీవు నట్యూః యించి 

థక్షి- గైకొని సాధింపు పరమ పదము 

ననిన మతిమంతు[ డగు విభుం డధిక పళము 

సలరెడు పురోహితున వాళ్ళ మాంకించి 40 

అంరు నేనంత సంఖ గిం యట్ట ధవం ఐనువొందు సేప్కాయి 

ర-ంమలి మైన యా నృపతి వరుడు నుమ్నుత తోరణం ఎనం 

రుఎ( గంయంగ: గట్టి. బరితోషకు(రై జగతీతలం ఎనన్ 

గల సిగమార్థ కోవిదనికాయషుంన్ గుజియించి యర్థితోన్ 41 



aT8 

లెగీ 

ఘనులార (1రండు త త్తం) 

బును నిశ్చయముగ నొనర్చి భవి నీ సల్మం 

ఇను గొనుడని చాబించం 

ఐనిచె నేరేలదే4 మాలి నృపాలు(డు అనుంన్ 49 

అంల నది విని వేదరేదాంలవే శ్ర 

లైన భూనురు లంద ఈ క్కాదరోఎంన 

₹7ళనవ్యాసాథిం ములగు (శీసయ్యలౌవ్ప 

రము) తరమైన మధురాపురయి( జేరి 48 

అందు రాః సభాథవనయి? (ఐవేశించి యా శ్నితిపెట చేలం (బపూజికులె 

తమరమ  సీద్దాంం వ్య్ళాళులంజేన. పరస1రయిగా సంవాదంబు( వే 

రట్టు ఎవువిద "(కాగ్రవాదం) గెనర్పుతు |దాహ్మణో లగు లదియ 

పరంబగు తృత్త్రంబరి నిృ్పియించుండుటం జేసి యమ్మ హీభండు 

నం యాత్ముందై. యుండి శి బావపోయోగి మావోల్మ్యీయిను గ్రమంగం 

బును నగు భాగ్గవపురాణోత ర ఇండంబు వందలి చతుర్విం? తీ తమాధ్యా 

యంయి భఖ క్రపరాయణుండగు. గారారోణుండు వేరోనకుం ప్పి వెండియు 

నిద్దనియ 44 

వటసగ్రశాయి విష్ణాచిత్తుని జాండ్యరాజు నభ కరుగు మవి 
(పోక్సహించుట 

అప్పుడు ధన్వి పురాధ్రీవఇరుదు వశ[8] 

వటిష్మ త కాలి గ్రీర్(వామముండు 

రమజీయ గుణు నదారాధన ళత్పరు 

విమల మనీషని విష్టులిత్తు 



వష్టాక్యానము 

యోగివర్యుని గాంది యొగి విలాసార్థమై 

కృపదేశ నా ఇగదీనం డనీయెం 

బాండ్యభూపాలు సభకు, వోయి (వావ్మాణ 

పుంగపుం!డా వీవు పూర్ణ మతిని 

తేగి రహిని మహలయిమగు మక్పరర్వ త్వ 

(2) 

మును |ఐకాశీంచ( జేసీ పమోదమవేను 

పల్కాము (గ్రహింపు మనురు విస్ఫూర్తి ఎట్లు 

నయతరో క్తిని గిందిరానాథుం డనంగ 

కరము( బజీవ త్తియె భూ 

సురుడు కరంబులు మొగిడ్చి సురనుతుండో యా 

హరికోజరు విన్న వించెను 

గురుశరమగు తచకు మగిని కొర్చి. యనంగాన్ 

స్వామి శ్రీపాసాద సమ్మార్టఐమొ కాకి 

య?ిషేకజఎ సుటాద్మాహరఆమొ 

మధుర సౌరభవనమాలికా కరణమో 

సొవర్ర్ల పల్మాంకావరణమొ 

గరుడభూషిం పతాకాపరి|గహణమో 

భర్మ రత్నకృరాక ప తధ్భకియొ 

దివ్యమంగళ కరదీపికారోనమో 

Ja సిలనృజవాది ధారణంగౌ 

Ex) 

46 

46 

1 వూ లేదు 2 మూ మర్చరత్వందా 
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వేగి 

లేగీ 

వేగి 

లేక కావల !గృహగేహ? సమీప 
వేదికాద్యార రచజవృలల్రి కలనా 

కంజలోచన నను వాది గాను మీర 

౦ంపి నవ్శుడు మికు దుర్యగయి గాదే 

దురహంకృృతులగు ధారీ! 
వరుల నభకు జన(గరాదు వటివషర యా 

సరవి భవద్భృవా మంటప 
మ రహిని విడరాకి యెట్టు బోవంగ వచ్చున్ 

స కంలో దౌంంగి నిమిషమేవి 

యందు నెట్లు "బంద గో యోల్ణనే ల 

ధరణి స దిబు వాబుకీ ర్తీనము విడిచి 

వాద మేరీడి( జేతు ఎచ్చారగాం 

భార్గవ పురాణము 

47 

4B 

49 

ని శ్రైంఠర్యర. దక్క నితరము స్నీకీంవగాం నేర న 

నోక పొథిమ వేదకాబ్త్ర సులు చేతోభాగ మందేమి నం 

థ్రీకత్వంబు సడింఎ కీ సృవనఖాసీవున్ మహా ఎండితా 

ఏకం చెట్తుం గెయ్బవాండ సృవారి నిస్తంద వాగై (ఖరిన్ 60 

వాద సీలురైసి బార్లి? ఒండితు 

లైన యిశరు లుందిరేసి. ఐంపు 

లీంకొఆు దన్న నా?కలోచను, 

డతని( గూర్చి యిట్టులనియె (వీతి oi 

1 మూ గృవినసమీఎు 2ముకా 
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కి. యోగీర్యద నారీం యూహింప నిచియె మ 

దాజ్ఞ గైకొను మివ్పు డతిశయనుగ 
నర్వాగమంబులు కౌస్త్రయిలును సీ క్రొ 

నంగెద భూసుర సనంతనమువ 

దావక మానన తామరసంబున 

వారూఢి *నుండ్ జయంు నిత్తు 
సే ్షజంKటనన నీ వేగుము క్మీఘత, 

గై కొని పాండ్యభూకాంఠు సభకు 

తేగి నేను వీ యెడ నీవెంట నే(గుదెంతు 

గోవు వత్సంబును గుజించి పోవు వగిది 

ననుచు వటవ్మతకాయి. యేట్టాడి నపుడు 
విష్ణుచిళ్తుండు సంతోష వివకుం డగుచు ళ్ఏ 

విష్ణ్రవిత్తు;డు మొదట నిరాకిరించినేను స్వామి (పోద్బలమున+ 

బాండ్యరాజు నేభలో వాదించుట కంగికరించుట 

కేగి ఆచ్యుతుని గూర్చి ఓన్నమ యని ద్విజాండు 

రమ్మతరమైన మధుకాపురంబు( గూర్చి 
పచ్చుదో మధ్యమున వేగవతిని దా(తే 

రిహె( |ఐవేశించె( వాండ్మేడు రాజధాని 68 

క లలి విద్వజ్ఞైన కోలా 

హం యగు నారాజ సభ కీయత్నీమతి న్ని 

శ్చలుం డగుచు నండర౮ాత్మన్ 
వెలయంగ నిళ్శంకయిగ! (బమ్మ్మిం డగుచున్ 54 

1 మూ నూడి 2 మా 9 ము అవక, 
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శేగీ 

రేగి 

సురుచిర దిన్యతేజోవిరాబితు డీర్బ 

బావం నత్మున్నతోక్టల శరీరు 

వారూఢ హృన్టపుష్టాంగళోభితు! బ్భళు 

వయ విశాలాకు వరగుచాఢ్యు( 

బూర్జచం దాసు నుదీర్దకచిస్మి తు 

నురుతర సిరమృ, త్తి కోర్ధ్యవుం్యరు 

ur చృక్రాంక్ష భుజాయేగ్ము సుకపోలు4 

గమలాత్తు వనమాలికాపరీత 

శంధరుని 'నత్యగుచి బితకామరోవు 
నమలమతీ నియమాడి గుణాభియుక్తు 

వృాదోయ పద్మస్థ శగవదం ఘిక నమర్వి 

కాశయు బిరేర్యదియని( గాంచి యవ్విభుండు. 

ఆంత నమాహ్తు(డై దా 

నంతనమువ లేచి యాది శేషుని ర 
ర్నాంళరిత పీరి జేరిచి 

యంతయు సాష్టాంగ మెరోంగి యింపుదలీర్పన్ 

పరమ మార్షితుల డగుచు నప్పార్థివుండు 

శరీ యథావిధి వశని( బూజింస నచటి 

నిగమ నిగమాంగకోవిదుల్ విపుజమఠులు 

భూమిగురు లంద అనవత! బొంది రంత 

భార్గవ ష్రరాజమ 

ప్ 

ల్కి 

67 

1 మూ నశ్మదుని 



వమైశ్వానము 

ఈ _ధరణీ'ళ్యరుం డా ఘమనకు 

మురువున( [ఐణమిల్లి కేలుమోడ్చి వినయండై 
శరము సపురోహశుండై 

స్థిరస్తూ క్షి వదించెం ద త్విజిత్ఞాసుండై 

చెగి మహిత నిగమార్థ విద్వర మౌనివ్య 
భక్షవత్సల సంతత గ్రవ్యచరిత 

దివ్యముతి వరత క్ర్యమౌ దేవం 2వ్వః 
డమరవంద్యుయ మూడు వేదముల యందు, 
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విఎచితుండు పాండ్యరాజ సభలో 
ల -— 

గారాయణపరోక త (మును వాటుట 

క అను డవ్వార్యమ వీనుల 

విని వి పవశుండు వాదయ విమలాంబుజ వా 

సుని (శ్రీధరుని జగెత్చతి 

వినుతించి దించె లోంవిభు సత్కరుణన్ 

ళ్ దారాయణ పరచు పరుడు 

నాయం డవ్యయుండు నారాయణుడా 

చారాయణుండు పర పు+డు 

నారాయణా పరుడు ధాత నావార్థేములన్ 

1మూను 

30 
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లేగ 

త్తేగీ 

ఆరూరి; ఐర|బహ్మము 

వూయల డవ్మయుండ రారతు,డు జా 

కారుడు క తము పరమో 

దారు(డు. దేవాదిదేవ డమృత | పదు(డౌ 

ఇరోని వామంబు నంఠఠం బతి? యంలు 

దనరి జీవతతులకుః (విధానము నగు 
హేతు వంఠర్భవా!స్థుండై మేపు మీజి 

యంతీవిను నిండి యుండు నారాయేణుండు. 

అత (క విశ్వోంబినరు బకీ యాత్మ విభుండు 
నర్వశేషియ( ఐరమాత్మ నర్యతను(డు 

నల న్నే తుండు సర్వజ్ఞ డవ్యయుండు 
సర్వగు(డు నర్వ విభవ్పండు నర్ణమయు (డు 

లక్ష్మీ విభుండు విలక్షణుం డాద్యంత 
రహితుండు కాశ్వతు. డహిశయుండు 

పురుషో గ్రమండు గుజుపూర్ణు/ డవంతు( డా 

తడు పరమంబగు: దర్త మరయ 

సత్యంబు నత్యంబా నశయంబును లేదు 
వారాయోణునిశం'టె వేలు గాయ 

వరమగు చెవం ఐభావంబ భావంబు 

విశ్వంభరాధీశ మ్యివవర్య 

భార్గవ పురాణము. 

aR 

0B 

84 

LC 
1 మ్ న్నులై 



వష్థార్బానమూ 

జేగ్ 

యిదీయ యిదియచూడ వెలమి సర్కంం శే 

ర్యంబు గాగ నే మదారసూ క్తి 

ఎలికినాడ ననుచు బరమ్నవ్రతుం డెట్టు 
హరి గుజించి మడుపు నవవసరమువ 

పాండ్యరాజు సభలో గట్టిన బల్కము తెగినడుట 

లలీతమకి విర్చుచిత్తుండు 

వలికినదో శకిళయంయి బరంగి సువర్షో 

కంచ సచ్యాము దెగిపడుటయు 

నల పువ్వుల వృష్టి గురిసె నాఘనుని పయిన్ 

దిఎ సురడుందుభుల్ మొ సె దివ్యసతుల్ వక్రయించి రుష్నతిన్ 
భువిని సమస్త మావపులు భూషణ! వేరి సర్వదేపళొ 

నివవాముకిన్న (్రీధరుడు నీర_నాభుడు లోకరాలకుం 

ఉవిరళము రి యెక్కు(డని యానకం ఐల్కె. సుదాతవ ఇరిస్ 

పాండ్మోరాదో విష్ణాచితుని సమ్మానించుట 

ఆస్పు డారాజు నిస్తులాహ్లాద నిర్చ 

రుం డగుచు! దచ్చరణ పంక రుహములందు 

నాజగకి భ క్రిజేసి సాష్టాంగ !మెర(గి 

యకిశయస్తో తముల( గొనియాడి మశీయు 

386 

రీ 
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మవోజ్జ్వలంబింగు భూషణ వస్త్ర గంధ పువ్వమాలికాదు_ చేత మునీశ్యరు 

నలయ్చళుంగావించి యౌపవాహ్యంబగు మవానాగంబునం దరిరోవాణం ౨ 

చేయించి నముత్తుంగ మంగళతూర్మ్యు ఘోష నహిరంబుగాం. బరురంగ 
వఐలంఎరితో(గూడ ఎరీవర్భటనం ర నరింప్పనపుడు నర్వేఇ్వరుండును( 

1 మూ దిగి 



భార్గవ పురాణము 

గోటి కందర్పనుంద రుండును మవోనుఖభాపుండునునగు శీవిమ్టుదేవుండు లక్ష్మీ 

సహితుండగుతు (ద్రయీతనుండగు. పతగేర్యదు. వారోహించి పద్మభవ 
భవేందాది సురమువి పరి'వృతుండగుచు దక్శ్నణంబున గజస్కంధాధి 
రూఢుండగు వమ్ముని. గనుంగొనుట కిచ్చేగింప్తచు మహాభాగ వక్నాగభా 

గంలబు నందలి యంలరితుంయినం దు (వాదుర్భవించిన నద్దేవుం గాంచి భక్తి 

సుహృన్దే వృదయుండగుచు. దదీయసౌందర్యామృతోంలు [గోలి తన్మంబా 

కృతచేతస్కుండగుచు నీరయూపతి వైభవ సౌందర్శాఖర్వ వేషంబుంకు 

దృష్ట రోవంబయ్యెడునని. దిండింపుచు( దన్నిరాసార్థంబుగా. వశసికి 

మంగళాశాసనంమి. జేయుకొట కుద్ముక్రోవంకు డగుదు గజగండంబు 

నందు దాళంబు గావించి యావంద సంచాతుండగుచు సామగానుస్వరయి. 

నంజేసి యిట్టనియె శిఖ 

వ్ణచిత్తు, డొనరించిన మంగళాకాసనము. 

మంగళం బచ్యూత మధుశకైటథ విదారి 

మంగళం బీళ్యర మదన జనక 

మంగళం బంతరాత్మకీ లోకనాయక 

మంగళంబు రమానువంగ్ వత 

మంగళం బ్యాకితోత్తుంగ ము _కిపద 

మంగళం ఐల భవామరనుకాంగ 

మంగళంబు సుపర్వమందార సమరూవ 
మంగళం బభిలాంతరంగ నిలయ 

మంగళ్ంబు మవోపావళంగ రరిత 

మంగికంబా సువర్జపతంగ గమన 

మంగళ యు డయాశసాపాంగ విభవ 

మంగళము దై త్యశాక పతేంగవాకివా 70 

I ము + |వ ఏ మూవా 



ఇష్టాళ్నాన ము 

తేగి 

అం 

తత దాజార మరో గ భండన భుజాచండంబులుం గల్లు నీ 

కతి భ క్రిన్ రచియింప మంగళము సూరాండచ్చటా కోటి నం 

భృకచేతయిను దె ర్యజాలకఓదా హేశుత్వమం గాంచు (నబ 

స్తుతమౌ చక్రము గల్లా నీకొజకు! జేతున్ మంగళం. విచ్యుకా 

ఆదిపూరున నీదు కొమాదకికివి 

శంఖమునకును సెందక శార్టముఎకు 
౧ 

మంగళం వాడరింకు నీ మహిషియెవ 

మానినీమణి లక్ష్మికి మంగళయి 

(శ్రికజవ సేవిశంబులు విరించిముఖామర పామ మౌ? దై 

వతమణి ఐంభర |పళర వారిణముర్ ధపడీయ పాదముల్ 

మకిని దలంచి స కొజకు మంగళ వేనొనరించు వాడ నేం 

చితమగు వీ కృపారస విశేషమే మురదై త్మ్యసంహరా- 

మనలయంది: ద త్ర్యమహిమానుగుణ్యక 

శెషశేషితా ప్పి తెంగునట్టి 

నిర్మలానముబంధె నియతి గావించెడు 

నీకు మంగయినే నొనరు 

ఆనియిట్టు వారికీ మంగళ 

మను మౌని యొవల్చు దివంములు వవ్యయ లున్ 

దన రెడు (వవింధములు దే 

పునికొజకు రదించె భక్తి పూరిం మతియె 
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అవి అనుచు నిద్టు వరం నధికనంతున్చు (డై 

కరుశచేశ నరని( గాంది శౌరి 

యాత్మ పద్మ కర్ణి కాగ స్థలంబున 

దాసి. జేసె భర్తవత్సలుండు 

విష్ణరిత్తు(డు మహీవె భవముతో ధన్విపురము, బేరుట 

చేగి. అంత బవువస్తువుఎ(జేసి యదిపుదేతిం 

బూబీతుండయి యమ్ముని పుంగవుండు 

తదనుమతి( గొని చేడ్కు చే ధన్నిపురము! 

జేర బరివృతు( డగుచు నుదారోలీల, 

పురజను లందజు భూమీ 

నుర వైభవ మాలకించి సుస్థిర మతుల్ర 
పురవర మమలకృతీ గఆవీ 
పొఠి నాతని సేవ వేయం బరి వెడలి రొగిన్ 

ఆ పురజన పూణిరు(డై 

యాపృఢ్వీనురుడు గజ గేమారూఢ గతిన్ 
దీవింప( జోచ్చె విజపుర 

మెషున భగవద్దయానమేశ వృదయ (కై 

తేగీ భొర్జ ధన్ననీ వదివ్యతళాయి మంది 
రము: (ఒవేశీంచి యమ్మునిరాయే/ డవ్య 

యని, బరంధాము నద్యుతు నుర్వ రేజ( 
గూర్చి పజిమిల్లీ తనమది కోరు. లలర్ 

భార్గవ పురాజము 

గై 

77 

78 

70 

80 



వష్టాళ్వానము ch) 

వ ఆంతే నయ్యిందిరానా థునక్ భట్టనాథుండు తదాసేరంంగు. ధనంబును 

(విశస్తంబగు హ_స్టీణ్యదంబును సమర్పించి యథా పకారంబినః 

చతె్మంకర్య వతుండునుం దదారాధేనా పఠుండునునై యుందెనని మవో 

యోగి మాహాక్మ్యంబునమ శ్రీమంతంబినము నగు భార్గవపురాతో తర 

ఖండయి నందలి పండవింశాధ్మాయంబు భీ క్షకరాయణండగు నారాయ 

జండు నరునకు వెణింగించి వెండియు నిట్లనియె at 

తేగి ఇట్లు కైంకర్య విరకురై యెస(గు విష్ణ 

చిత్తుడు హరి పియుండు భాణత యశుండ 

ననుదినం విం_దియ కృతార్థతను జెలంగి 

భాతి? గృత కృత్యుండగుచు కుదార లిం. శి2 

తేగీ కంధిశాచాయకానన్యగామి కర్మ 

మునను ఉింతించి యాత్మీయములగు గేరణ 
ముల( గృఠార్థర వేయగా. దలచి యచ్చు 

తఈల్మఘి పంశేరుహధ్యానుకి డగుచు నుండి శివి 

విన్లుచి క్తునకః రులసీవనంబున భూదేవి గదాస్వదాసంబున 

గన్యకయె కాన్నించుట 

చ స్థిరమతి నాష్విజాండు దులసీవన సీవకు నే(గి యందు నీ 

రృరతర శుల్మయచ్ రచివిభాసిర విస్ఫురణయితౌ తదా 

వరణమువన్ ఘటింపు దనివార్య మతిన్ హృదయాబ్దిపీరికారి 

తరమున శారి మూర్తి విదకగ్థిత గాండుడు వర్దిలిన్ భువిన్ 84 

తేగీ సాల మూఎయింం దత( డాలవాల 

ములు రచింపుచు వావామమాను న్వకీయ 

ప్యుతకుని మాడ్కి(గ కొని పోషజంబు 

నల్పు చందుం వసీయించె నంతేనేమున es 
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ఆంతఓ( దులసీ మూల ధే 

రాంలిక సీమను ఖన్మిత మంవణిచి మహ 

స్వాండుండు వివిక్త! ర 
వ్రంగామర విళు(డు (దవ్వ వానమయమునన్. 1 క్ 

ఆషాఢ మాసంబు నందలి పూర్వ వ 

ల్లువికార గల వళ్ దినమనందు 

చభలగ్నముననా ముంధరాంశను జేసి 

కలసికొమూల భూశలమునందు 

శరదాగము పూర్ణచం[దరేఖయు? బోలి 

విశరాజ్ఞవదన లారీ; వభాంగి( 

బరికింప నగుట వా ధర ణీనురో_ర్రమ ౪ 

జానందకి ందశిశాంతేరంగు॥ 

డగుచు రకఆ లకీర సుగుణ చేరితే 

మరతత శ్యామ నొందర్య మహిత సీమా 
యీ? రికురఫాల వర కరుటాలవాల( 

గాంచి దార్పల్య మాంచి యుళత్కుర్ష మించి |" 

ఆళరీరవాజీ గోదాదేవి పూర్వజన్మ వృ కోంతంబు( 'దెలుపుట 

కరములజే 'నా వాలొ 

కమ్సుతవ్పన నెక్తికొని మోదముం గోని తో సీ 

తరుణి ధరణి నెట్టు పొడమె 

వరుదార(గ ననుడు నశనీ కురీర యనెన్ 88 

1 మ లీ ఎ మూ మరిన్ 
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తేగీ దీని జన్మంబు వచియింతు మౌనివర్య 

యాలకింపుము సృష్ట్టాదియంచు శౌరి 

ఘనుడు భగవంతుడగు జనార్జనుండు విలయ 

ఇలమనందు మునింగివ ఇలధి( గాంచి se 

అ* సుమ వరావారూపమం గొని యాభూమి 

నుద్దరింయ కోర్కి నొంది తామ 

వోర్షవంటు( తొచ్చి యట ధరనెత్తె ను 

మాధవస్తుతుండు మాధవుండు శ 

క లలి నాళూమీ సకితో 

జలజదళాకుండు (కీడనర్పినతో నా 
అలనామణీ యా దేవుని? 

ఓలకీంచి వలించె నిట్టు చివ్యతరో కీన్ a1 

ఆవ వరద లోఆమన భవక్సీకి గల ఇను 

లెవరు మీకు లూట యెద్ద పియము 

ఘనయిగా రహన్మమువకు రహన్మ మొ 

దీని బల వలయు గివ్యమకిని 92 

క ఆనవుం డా ఘీవివాక్యము 

విని భగవంతుండు కొరి విశ్వమయుం డో 

వనితా మతే” _బియుగాలిం 

అనవున వాలింగనంబు నలిపి వచించెన్, ౭ 



సీ 

తేగీ 

లేగ 

నో కాప్తరాలై నన్నెడణాయక 

నాయందు. దగుభ క్రి నమ్మిన్టి 

ధన్యవు "గాన నుత్తమ మగునట్టి ర 

వన్యంబు నీ కే నుదాహరింతు 

నోలికీంపుము దేవి యిల పూఐలయందు 

?ముఖ్నగా విలసిళ్లా పువ్చేపూజ 

మాకుళ (బేమయగుట మహ సుమవూజావ 

నైక మద్గుణ కీర్త వార్మ నురుం 

కావేగా( గోర్కుల నోనంగి యవల దివ్వ 

ధామ మగునట్టి పరమపదం నిత్తు 
నవెడు హరిసూక్తీ నాలింది యపుడు శౌరి 

కేన్టురాళ్లై వ భూదేవి యెన(గు తీవ 

ఇందిరాధీశ్వోరునకు నలీవ్షటై వ 
సింగు సుముమాలికాపూఅ చేయ దాన 

నవారవాంలును దన్మహామవం గుడి క 
కిర్రనము నల్ప(గలను విష్ఫాూలర్తి మించి 

అవీ మది( టీంటీంచి ముదం 

బున యోగీశ్వరు(,డవైవ భూసుర నీయం 

దును గ్ల్లా వెగరి! బూరస్త్రం 

ఎన్ సీత ఎగజ్టననియు? రొఢమిన యట్లన్ 

భాగ్గవ పురాణము 

96 

98 

ము గోవృన యుత్తమగు 

వి ము పోజాపన్తైక 
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వేగి 

తేగీ 

చేగి 

విష్ణచిక్తుం డా కన్యమ గృపహంబునకుం గొని దని 
భార్యా సహితు(దై పోషించుట 

ఈ కుమారిక గుణశాలి నేవు కరుణ! 

బోవణము చేయ మనఘ సంపూజ్య మగుశు 
దివ్యమగు పరనుస్థాన మవ్యయంఖు( 

జె_ద గల “4 నిఖిల నంసిద్ధి గలిగి 

అని మిన్నాడిన వాళ్లము 

విని సంతోష మి! జెంది విపేందుం డా 

త్మ నిశాంతము! జేరి మదం 

బవ సేథయగు షరి దనడు పొలి కొనంగాకీ, 

ఆంత వా నతి పృత్తాంత మవనిసురుడు 

పల్కుతో వప్పయోఇన్మ పద్మ పగిది, 

దనరు పద్మాక్షి యగువట్టి తనయ పోష 

అయి గావించె. బరమ హర్షయి చెండి 

చేతిని గోరాఖిధావంబుం జే సె దండ్రి 

యప్పయోజాస్య 8 తులికాహ్లాద చిత్తు 

డగుచు నాలేమ నంచర్ధితాంగ యగుట 

రూపలావణ్యగుణ్యానురూరి మించె 

గోదా దేవీసౌందర్య వర నము 
ణ 

విమలరుచి మీతె వానన 

కమలము చనుజక్కవలు (పకాశీంచె మనో 
ద్యమచుయ్యి గుంత లాళులు 

రమణికి యౌవన మనియెడు రవి యదయించన్ 

9gB 

97 

వుం 

100 

101 
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ఉ నంతర మిర్యదనీలముల జగ్గున శేగ్గు వహింప( జూరు ని 

య్యింకి నుకై శికంబు వదనేందుని ఖీతికి, బై కీ గ్రాకునా 

1సంతమనంగో, ఐనం దగి సంచిత భృంగ గరుద్ద్యుతి చ్చేటా 

(శాంత మహోదుచిం గలిగి కంధర బృంద ఏభన్ వాసింపుచున్. 108 

ఉ కన్నులు కల్యరేకులు మఖయు సుధాకరవించి ముబ్సులౌ 

చన్నులు చర వాశీములు చంపకనూనము నాన యింప్తుగా 

నవ్నపు! గౌను మివ్నగుట సంతత మీ యపమాన వస్తువుల్ 

మన్ను దపంబు "సేయ వలముంగద ముద్దియ నాకోయించుటన్ 109 

క్ కందమ్ములు దమ్ములకో 

నందం బెడ(ాపు భువన వయతరలీలన్ 

బెందియు గిరి కావకీయెను 
నిందు నిభాన్యను సమ్మాశయించిన కతనన్ 104 

జ్ర కారుత్యి వాహీని( దనరు నబ్దిములన 

గనువట్టు గళము ముఖమ్ము మించ 

శృంగార నరణ ఖాసించు రాజీవమ్ము 

లన(గ లోచనములు నంఘు!ీఎమర 
సొర సోందర్య పుష్కరిజియందలి సార 

నముంన గతులు హ_ర్టంబు లర 

ననమ విలానజలాయంబు కం వౌల్చు 

చ్యకోంలుంన నాభి చన్ను లెన(గ6 

1 మూ నంతననం 2 మూ రోవయ్చును 
తము సోంనన 
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శేగీ 

తేగీ 

లేగీ 

టౌన(గు నీమంజాశర వాణి పువ్వుటోణి 

మెకత్యళోజి విస్తులజందవేణి 

పరమకల్యాణి దేహంపు సిరికడాణీ (౧) 

మీఆ నిం్యదాణిసరణి: బొల్చారు ధరణి 

చిలువమగు కొప్ప నీలంపు సిరుల గన్ను 

నమరు గుబ్బలలీరు ౫ లముల మీణ 

జాల నూగారు తుమ్మెదబారు? గేరు 

సోము కొంతుం నామ నెమ్మోము గోము 

నకియ రదన [వజమునకు సాటి రాం 

వ్యబములు ముత్రియంబులు వరుసందప్పి 

ఖండకాప్తియ ఛిదనంగతి నానంగెం 

దరమె ఐలవద్విరోధ మెవ్యరికి విగరి 

కలికి రదవములు కుంద 

మ్ముల కాదినవర్ద మిడుట మొగి కైశ్యమ. మి 

క్కిలి నెదరింపుట మొఅయిడి 

చెలి(జిర ! సవర్జరాప్త(జెంది సుఖీందెన్ 

భుజమురా కల్పశాఖఎ నమన్నకి ఫాలము బాంచందు?డే 

గజములు మందయానములు కర్ణములున్ సిరు లౌటశేసి యే 

యిణాగరినై న నిట్టి కుభరేఖియ నేరికి గల్ల నేర దౌ 

(శ్రిజగతి కీమె మాతగ నుకింగొని మన్ హరిరాణి యొటయునీ 

106 

108 

వ్ 

106 

109 

1 మాన 
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శేగీ 

— 
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ఆస్గంబు మిన్నందివట్టి నేర్పరినన 

నొరుతోల దాపుగా నున్మి (జేయ 

ఇంఘ లుర్విని !ఢీరళాలినై నను ఐట్టి 

యవ్పల బొంపుగా వలవరించ(ి 

బొక్కిలి పభతర స్ఫూర్తి వెంతటి నర 
"సులనైన నలి విరసుల నొనర్చు ళో 

గుచయగ మే యెడ నశలకా_పి వహింరు 
కవారికై నను తాల వలె రచించు 

నధితతులు వియలేక్కి యున్నకి( గడంగు 

చారిక్తేని తిరన్కృతీ నూరోడించుకి 

వో వయోజాత్నీ మదనతీం్యలాధిదేవ 

తీయ యవ/గ్ దీ పీ జెందె సౌందర్య మొంకి Ho 

గోదాదేవి రంగనాధ లగ్న చిక్తయె సవర్య లొనర్చ్బుట 

శరీకి రుచిర రేఖా 

రారుణ్య కీ దనర్ని ధన్విపురమునం 
దారూఢతర విలాసో 

దారళ వాము క్రమాల్యదాసకి వేలసెన్ 111 

యోవనశీలయై జలరువోయత లోచన గొనమాధురీ 
రావముః జేసి భక్తి ననురాగము( గైకొని దేవదేవు ల 
శ్మీవరు నంస్తతించి తన చితమునం దధివాఖటుగాంగ వి 
ద్భావళమై కృ2ం3 సరసస్థితిం దోకి చెలుల్ దిసింపగం్ 118 

1 ము ధర ఏ మూప్ప 3 మా సూననరలి మా 
Q మూర్చ రము వారికీరైెవశు ర మూ పు 
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ఊఉ వెన్నెల కాశకున్ మరుని వేదనకున్ మంయంపు గాలికిన్ 

గన్నియ చిత్తమందు( లరికేంవము( ఉందుచు రంగనాయకున్ 

ఐన్నగళాయి కీర్తన మపార చోమృత మాధురీ ర్ఫురిం 

ఐన్నెడు గానము'ంగొసి సభణ్ధతి నల్సి నుదంచిశోవ్నతిన్ 118 

ర ఆటల: వాదల మాటల 

సీటుల( బరిపాటిం జేసీ సీరజన్నేతుం 

బోలే గొనియాడుచును దన 

తోటి నఖ కళని మహిమ దొరకొని పలుకున్ 114 

లేగ ఆమిశ సౌశీల్య ముఖ్య గుణాఢ్యయగుచు 

యావ నారంభ విగహయైన యామె 

నిరత మారూఢ తర పభకరమ్నులిన 

"హర గజము లెన్ఫు జనకుని కరణి ధరణి 116 

మ సరసీబాశునియందు లీనతరమౌ స్వాంతయి రంకిల్లి యా 

యరవిందాయతన్నేత వార్ష పరిపూర్ణాధిజ్ణయై తద్గుణో 

ర్కరముం గానము చేయుమున్ హృదేయ పద్మ ంఖందు దన్మూ ర్తి శిసు 

స్థిరవృగ్రిన్ దిసియింపుచున్ నతత మశ్నీ ఆ (పభావాఢ్యయా 118 

1మూమునం డిమూ యవ్వ 8 వూ వరిభథగుణ 
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తేగి 

ఆరామ దం డితో వన 

మారూఢిం జేరి పువ్వు లరి నంఖ్యలుగా( 

గూరిమి 'గొని నిరతంబు ము 

రారినిం లూజీంచు నిమ్తులాయేత మకియై 

నానా విధంఎఎ౫ఎవా 

సూనడూలనేత రి కభకారిని ని 

క్నానందవిధిని భ_9ని 

నాన్నమమతిన్ సపర్మి వలరించు నొగిన్ 

"కన తండ్రి సద్భ క్రి, దలకొని తణిరాశ 

శయన పూకార్థమె నంతనమున 

మానితలగు పుష్పమాలికి లొవరింవే 

వాని గోదావ్వాయ వచజపాతి 

యిర్మదనీఎచ్చాయ కన యగు నిఇకైెక 

కంబుచే ధరియించి భువేతమించి 

సుకరమైన వరీన ముకురమ్మువం దార్మో 

రేఖి విలోకింది హృదయ జనిత 

కోషికాయ త్ర వై ఇరితోన మగుడ( 

బెట్టియం జేర్చి నిన్తుల| పియము( జేసీ 

కంఆనె కుని యవకార కథవములు న 
భి బాటలు పాడు సభ్యవదముగ 

లర్గనే పురాణము 

117 

118 

110 

1 మూ గొనిరలేంబి 

కి మూ తమ 
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చ అనయము( ఇ పాజికొఆకి జనకుం డ"వరింయ మాలికల్ 

మానుకొని తా ధరించుకొని మోదము? జెందుచు మందిరాంచరం 

లున( ఆరియింపుచున్ ముకుర_ుం బరికింపురు నవ్వుచువ్ మనం 

లున( గమలేశు నగంన్మ కఆమాన్ రచియించయ వంకన్మ వేడుకన్ 

చ తతమతి( గవ్యకామజి ముదోంబున( దాల్చిన పుషృమాలికా 

తతి(గౌని చపాణికి నుదారర నర్పజ చేయు శనం 

చిత గలి భట్టువాతుండు వశీకృత విష్ణుసదాంబుజాతే సం 

గతి(గొను చి త్రముం గలిగి కొతుకవృ ర్తి వంగు నెయ్యెడన్ 

క బాలికీ దాల్చిన యీ సుకు 

మాలిక లా డక డొనంగ మానిత కరుణా 

కారికి గుణ శీలికి వన 

మాలికిం [వీయ మయ్యె వనియు మహితస్స్ఫూర్తిన్ 

శ కరము సుత సేయ కృత్యం 
బెటు(గక నద్భ క్తిచే మహీసుర వరు(కా 

వరికి: బరిభు క్ర మాలిక 
లరయ నొన [గం గొల్ని దినము లరిగిన పిదవన్ 

రంగనాథుడు గోదాదేవీ పరిభు క్ష పుష్పమాలికనా గోరుట 

చే సరసిజ గంధి యొక్క. దివసంబున నిస్తుల పుబ్పమాలికో 

ల్కీరము ధరింపునట్టితజ్/ దజ్జనకుండగు భట్టనాథు(డా 

దరమున వచ్చి కాంచి విశరస్థితి6 జంత యొనర్చి కల్లి యీ 

తెజ(గు నొనర్చి లేమిటికి దేవునియందలి భక్తి గల్లశన్ 

£09 

180 

lal 

1a2 

1988 

124 



800 భాగ్గఎ పురాణము 

క ఆని యా సరమలు విియా 

మమ డిశరబిలె న రూలిళలు చేసి ముదం 

బవం ఇ్యకపాజి కొసంగను 

సునిశిత ఖక్షివయోద సుస్థిర మతియై 135 

ఆరూడి గోదాపరూరువోనేన చేత 

వక్రము'రై నట్ట పూర సరులు 

శ్చ 

ర్యజియించు గట్టవాథ మునీక్పోరుం గూర్చి 

నవ్వుతు ముదమున నలిననేతు( 

ఉవఘ న వ్యురిక యనురాగమన దాల్చు 

కుసుమమాలికలు మా కొనగు మనుచు 

యారించుచప్ప డయ్యచ్యుతునకు నమ 

స్కారంబు చేసి యాశ్చర్మ మంది 

ఆ వె యతడు భే క్తికేక నా పువ్పకాంంు 

లాత్మకన్యకను మురారి కర్ప 
అయి జేయ( దోషణం ఐంది యద్దేవు 

డవనిసురుని తోడ ననియగనీతి 126 

చ. తశవక్రమూ ర్తియై రురిరతీం గొను వీ యరవిందగంధి నం 
దితమతి నే వివాహనునుః జేసికొనంగల వాయడం (బేమ నో 

చకినుర యంకసేపు పరికింప భవద్గ్భృవసీమ దీని ను 
శ్గరి వసియివ(జేయ మని కంజదకాతు(డు వల్కి. వేడుకన్ 187 

1 మూల్ గొన్నిట్టి 
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శ తరుణీ పరిఘుకములగు 

సరములు హరి దాళ్నికొని విచతజు( దగు భూ 

సురునిం గనుంగౌని యీ సతి 

ధరణి 'ధరణ్యంక గా(గ( దల(వుము మదిలోన్ 188 

తేగీ ఏను బెండ్రాశు నందాకి నీ వరన్య 

యువ్మడీయ గృహందిః (న) నుందని మ్మ 

టంచు నంభోజ లోచను రాజ్ఞ మొన 

నమ్మ హాత్ముండు తోషితస్వాంతు. చగుచు 129 

కి కీఅనయము దేవేశం గని 

ముని వర డాతనికి మొక్కి, మోదము తోడన్ 

దనయను దో కొని తనగ్భహ 

మునకు(జనియె నేఖిలలోకముం గొనియాడన్ 180 

గోదాదేవి తన శం|డిని యర్చావతార స్వరూపంణు లడుగుట 

క ఓక నా(డా గోదాసరి 

(వకటిత భక్తిని ననంం పద రత్పరయె 
నుకర మతి; దత్మథా[ఏవ 
ఆ కకూహల యగుచు నుండి నయకర లీలన్ 181 

లేగీ ఆ జనక మునినాయకు నమిత క_కి 

జేరి [పణమిల్లి సంతోష చిత్త యగుచు 

నంత నాముక్రమా్య్యాద యతురి వభద 

పల్కెనిట్లు మృదూ కిని భవ్మమకిని 182 

1 మూ ఏరణ్బాంం గాదల 8 మూ బునుండ 

శ మూ అదేవెనండాగిన పూర్ణపద్యమం నందలి వా్యాముతో నన్నయించు లేచు 
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తేగి 

దివిఇవంద్యుండును దేవదేవుండునౌ 

నర'విందనేతు వర్పావకార 
ములు భువనంబున( గల వసంఖ్మింమిచా 

గా మానవులకు. (బభ్యలి గాం 

నర్యాధికము లోట సకళంబు నులభంబు 
వలన ము క్షిదములై పొలుచు వాని 

యందుంసిద్ధంబులై కర్టసాఖ్మంది 

లొన(గు 1వాణుంలో నేనూన వృర్తి 

(వజ చూ[లంఎచేతనే నకరి అనులు 

ము క్రిం బేందుడు రటలితాయోదురిగుళు 

వాని వదియింపు నమః గూర్చి భవ్యమతిం 

తనకో వారిక క్రి దాయక సాధురిల& 

ఆనీ యిట్టు (టే సెక 

వేనికామతీ నా కుమారి బరికీంచి ముదం 

బున మృదు వజీలి వదించెవ్ 

జనేకుడు ఐవావాక్యయిలి! (ళంస నీయషుదున్ 

భార్గవ ప్తరాజము 

188 

184 

లోకంఒనేందు గుణ్బతమంబుగు నీ కి యర్భ్యా వ్యూవాంబు సూ క్రమగుట 

(్రోనజంబు వలన ముకి దాయకంబిగు దాని వచియించెదో మాకర్ణి ంషు 

మని మహారు+గి మావోత్మ్యందును (్రీమంతీంబును వగు భార్గవ పురాజో 
శ్రర ఖఎఉంఎివందోలి వడ్వింశాధ్యాయంలు భక్త వరాయణుండగు వారా 

యణుండు నరునకుం అవీ వెండియు నిట్లనియె 186 

_ వూ వానులలో 

వూ యక్కా 
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విష్ణ్రదిత్తుండు గోదాదేవికి పకల కేశ విష్ణనామ శన్మాహాత్మ్యృంబుల. 

క్ష 

తేగి 

చెలియ ఇప్పుట 

శ్రీ వైకుంర మహాలో 
కావాసు(డు వాసుదేవు. డవ్యయు (డార్య 

U విభవుడు నిత్యావం 

దావి!ర్సావుండు దనరు వకిశయలిలన్ 

లలికాష్టాషర మం్యతరాజ మననాలబ్ధ భావోడయుల్ 

వింన దేద రదంత పారగులు నంవిశ్సార నిష్టా గరి 

వులు సారూక్య నిరూస్మమాణ మహిమస్సూర్తుల్ సదా నిత్యము 

క్తులు సేవించెద రందు నచ్యుతు(డు ైకుంటఒం డకుంరిస్థితిన్ 

అమోదలోకమునం ఐర 

మామోదము( జెందు శౌరి క(యఖిం) గుణమణీ 

ధాముండు శీ నంకర్షణ 

వాముండు విలసిట్లా మునిజన స్తుత డగుచున్ 

చన సీపమె దలోఠం 

ఐనం (విద్యుమ్నుండు నిత్మపూర్ణండు వసిం 
చును భక్తవత్సలుడు స 

నుని "సీవిశు? డచ్యుగు(/రు సమున్నత మతియై 

నరసీజానన సామోద పరమలోక 

మందు న(8కృుతుం డ)ని రుద్దు డగుచునుందు 
న్నాశితావమ( డరురికాహాద భయ్యం 

డనికపావను( డఖిల జీవనుండు నగుచు 

186 

187 

188 

1809 

140 

1 ము భావ్యుండు క మూ (యళిం) లేదు 
శీ మూ లేదు ఉ ము భవు 



804 

తెగీ 

శేగీ 

Cra 

భార్గవ పురాజను 

ఆభింలోక కరోమబి యెనయట్టి 

నళ్యలోంంబు నందుల సంకతందు 
నలరు వానందమయ వనార్తుంగు సుథక్తు 
లనునరించ మవోవిష్ణు వరివసించు 

ఆరయన్ భాన్క్మర మండలాంతరముచం దావాసియె ర్వాదకా 

తవరమర్మాలక్షాలు సన్నుతింప నతులోత్సావుండు లక్మీయుళుం 

డరవిందాకుయ థక్రిరతకుండు నత్మస్వాంతుః డోప్పారు ఖా 
సుర సౌవర్ణ కిరీటక ండల కటి సూ రాద్యలంకారియై 

1అమృతాం ఎధి నడుము భు2ం 

గమ ఎజి మంఏవమున( గంజదళాతుం 

ఢడమరువ్ భ1ఎంతు'డు హరి 

యమరమకరు(డు శేషశాయి యవ్యయు: డజుండువ్ 

అల యనంలాది నిళ్యముక్తులగు కూరు 
లధిక తరళ కి వినుకింప నంద దనరు 

విస్తుండు నవాతనుండు వర్ధిష్టం డకీఖిలి 

భూషజణాలంకరిష్టుం డదేషగుణు(డు 

(నివ్మోది నిర్ణం(సణుర పళావుండు 

వారొద ననక సవేంద వాద్య 

141 

148 

148 

144 

1 వూ అమృతంునిది 8 వూ రభఖిం 



వష్టాక్వానమ 

శేగీ 

తెగి 

వౌనిసన్నుతు(డు గ్రీమంతుండు కాంకుండు 

సంతల గిగమాంత సంచరుండు 

సగుణుండు ార్గుణుం రగణిత వథచర్వ్యూ 

డసురమర్షినుయ జనార్డనుండు 
కాంచనకంకి వాంగద హార కేయూర 

కతృక్షోటీర విరాజమాను( 

డ్యసవెయుం డఎంశుం డవారతుండు 

కార్షధిన్వుండు భువనరజచణుండు 

భక్రపాలుండు కారక బహ్మనండ్ఞా( 

డధివనించు శ్వీతద్వీపమందు నెపుడు 

ఫావనంజై నట్టి ఐదరికాళమ సీమ 

నధివసియించు నర్మాగజాండు 

ననకొది బునిరాజ సం సేవ్యమానుండు 

నారద పభృర సన్న్మత వథుండు 

సంతత నిద్దర నంస్తూయమానుండు 

యోగవర్య నుతుం డనూన గులబ(డ 

సాక శ్ఞానవవోర్థ బోధకు( దని 
చార్య రేజూ డు భక్తవత్పలుండు 

శస్టనుతకీక్ని చిదచిద్విరివము రె 

గురుతర (పాభపు(డు ఆ_త్త్యకోవిచుండు 

సకల విద్యా వినోది కం్మువ విథేం 

యమిడ లీలాచణుండు నారాయణబుంతు 

శి0క 

146 

1248 
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క వరమమేతంబై ఏ 

స్ఫురణంబగు నైమి మవ ముక్రీదు! డగుచున్ 

వారి దగు న్మల( 8 తువ్వనం 

వారి శౌనక ముఖ్య వరమముని పూజికు(డై 147 

తెA శకి మవోపుజ్యమగు వారి క్షెతసీమ 

రూఢి మీఆ సాయ్యగామ రూ పయగుచు( 

వెంగు దాత్మాభిషేరంబు సేచనంమి 

జనమునమ( బరమసదం బొనంగు నెపుడు 148 

క్ మహి మజీకర్ణి కయందుల 

రహి గండ'శంరితణంజ్ఞ రంజిలు హరీ దా 

మారీ స్ఫూర్తిం గైకొని 

యవారవామును థ క్రకోటి కళయ్యవదు(డైై 149 

చ అలరు వయోధ్య యందుం మదా మహు(డై యనుణన్మయుక్తు(డై 
వింసిత మూ ర్తియైన పృథివీనుతతోగ నమన్తభోగ నం 

కలిత విచారవద్ధతి( అకాశితు(డై కజవమోషకారియై 

యేల వరమాత్ము( డౌ కాలరువోతు(డు రాముః డుదారకీ ర్తియై 150 

తేగీ భవ్యమతి వాత(డు నకృల్ (వవన్న జనుల 

రోశ్వణ మొనేర్చ దీవగా: బబలువాండు 

(శ్రీకరుడు రఘురామ డస్రోక మూర్తి 

న్మరజమున ముక్తి ఘనుల కొనంగువా(డు 1561 

1 మూ క్కుదిత 



వషష్టాశ్వానమా 

లేగీ 

త్రేగీ 

అం మధురయందు వర్తి 

ఇజలివాము/డు బాలకృష్ణ నంధ్ఞా( డభిలది 

వ్యులు గొలువగ( బరి మేషండు 
జ_ఆభవనుతు(డు [ఐపన్నజన వర్పలు(డై 

మాయయం దలరారు రమానమేతు( 

డగుచు నరరి కఖీష్టదుం డగుచు దేవు 

డచ్చుతుండు గృపాంబుధి యగుచు భక్త 
వత్పలుండు మధుఘ్నుండు వనణన యనే 

కమయందలి కాకీ షే 

(శమునందు ఛేణీర్యదళాయి రంజిలు విధి రు 

(దమఖ సురార్చితు డగు చు 

ద్యమర స్థితి భక్తీ శివనుకార్యమికి మలా(డై. 

ఆమ్మ వాత్మకు! డాత్మీయమైవ యట్టి 

కార క్మబహ్మ మంతం యుదార సూక్తి 

నంతతము మానవ్పల కొసంగుచుండు 

ఘనతర స్ఫూర్తి లోక్షో పారి యగుచు 

కరుణాము ర్తి యేవంతీ 

శంరు( డవనీవాథు( డ్మాకితాఘహరూండు శ్రీ 

కరు(డు సదా మాని సేవిత? 

డురుతర సభ మందిరుడు మ గోన్నతుం డలరున్ 

1 మూ (పనన్న 

307 

ibe 
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రేగి ద్యారవతియందు వరియ నవ్యయు(డు వరుండు 
యాదవేయ్యదుండు లోజకద్నా వరుండు 

సర్వలోక  రణ్యుండు నఠలభ_ర్షో 
పండితుడు శరణాగత ఏత్సలుండు [BT 

క నంయవజషన యదువతి 
సుందర వ్యిగహు,డు భక్తసులభు(డు గోపీ 
బృందముతో విహరించు ము 
కుందు(డు కృష్ణుండు గోవగోయతు( డెపుడున్ 1539 

శేగీ ధర మనోహరమైన బృందావచేమన 

వంద సూమండు దవరు వావందమగను 
నలరు దచ్చిక్షులును దత్చ్పరాయడులు మ 
హాక్కులగు భ క్షవరులు నమర్చ సేయ 189 

క్ అనుదినము గాశీయ్య వాద 
ముచ గోవిందుండు దనరు ముని వ్యాద్ద్ధ్యేయుం 
డనువమ మూర్తి మవోమవాం 
డనవద్యుం డ్యపమేయు( డవ్యయు( డగుచున్ 160 

క గోవర్ధనగిరి వరముగ 
ఖావంవంగ గోపవేషపరు(డై. వారల 

శ్నీవరుతు తవదు సేవను 
సేవకుల నొవర్చు నరక సింధువు గడవన్ 161 



మహైక్వానము 

తెగి 

Fr 

1 

ఇలశభవఘ్నమందు న్మరియించిన మర్ష్యులౌనర్ను పాపముం 

లాలియ(గంచేయ నచ్యుతుండు భూరికృపారసమూా ర్తి భ క్షవ 

త్పలు/డు కగఘ్న సంజ్ఞీకుండు సర్వశదీరుం( (బోదు నంతతో 

జగలుడు మహర్షి సివిశుండు సత్య నిరూఢు(డు ము క్రిదాయియే 

వారి నానావన నిర్జర 

గురుకర కోభాయమాన గోమంి మహీ- 

ధరమున భగవంతు(డు వారి 

సరసఖ సయను(డు మురారి శౌరి దవర్చున్ 

ఇల మహాపుణ్యము వరయ కలుషహరము 

నగు హరిద్వారమందు! (ఐఖ్యారి నుండు 

సంతతం ఎ ఇగత్పలి సకలభ క్ష 

జనము లర్భి నుపాసీంప నంతసమున 

ఆలరు సికాసీతంబింగు మహానదీ 

(పవహయి లెచ్చటం గలసి యుండు 

బరమ పావనమునై. ! పర+గువట్ట్ ప్రయాగ 

మందును మాధవాద్యఖిల సురలు 

వవయంబుసేవింపం దనరు మాధవుడు లో 

చలకు( కదన దర్శనము వలననే 

పరమపదం నిచ్చు! ఐరమాత్మ యంత 

వ్మితంబయిన గయాశ్నేత మందు 

809 

182 

1808 

144 

మూ ధరగు వ ము రనడు దర్శనయివలన 



B10 

శేగీ 

న! 

aA 

చఖింలోకాధికుండు మనామవుండు 

శర్వ!మళు(డు గదాధరస్వామి గలయు. 

లవజాఢ్యండు నరషవల్నిపదుండు 

భావిఠాచ్ముండు నిభిలలోకానహుండు - 

అగతిని గంగాసాగర 

మగుః బుజ్యామ్మేతనరమునందు నిఖిల యో 

నిగణ సుపూబితు డగుచున్ 

ఇగదిరిపతి విస్ణు(డలరు జనము క్షీదు(డై 

కం రోన్న తములై చ్మికంబులిగు బహు 

శృంగంబులను (విరాశింపు చఖిల 

పశ్షిమృగానేకి పరికీర్ణమై వివి 

ధాటవీ కోఖితంబై న చిత 

కూద లంబున( గోదండ దీషా గు 

రుండు రాఘవ డోన్పచండు లత 

జావ్వితు(డగుతు (శితాళయ్యవదు,డు[గా 

నవాత భయంకర డగురు మోత 

కదాశయు జగత్పతియు. నోచు ధన్య చిత్తు 

లైన బాల్మీకిముఖులచే ననుదినంబు( 

బూజ్యా(డగు (చు) మహీజాత పుణ్యమాత 

యయిన సీతను గూడి విధ్యా లీల 

వర్గు పురాణము 

165 

168 

187 

1 మూ శర్ణ 8 మూకోత ల మూ లేదు 



వష్టాళ్వానము 

Co) 

వితత జనావంద సమం 

చిత నందిగామ సీమ్మశిత న గ్రకికిన్ 

గతివైన రాష్షనఘ్ను/డు 

నతరము బహుథ క్ర మౌని సముపాసితు(డై 

విశ్వథావను?డు విశ్వ కారయు పో 

రూప్పు(డై.న శౌరి రూఢి గాంచి 
భర్త సేవితంలు భాసురంబువగు( [అ 

భాస తీర్ణమందుః ఐరగుచుండు 

శ్రీకర వ్యూ సరోవర 
మై కమనీయయి. నగుచు నవఘా[శయమౌ 

థ్రీ కూర్మంబున వర్తి 
థ్రీ కూర్చార్ళుతి ధరుండు ఛ్రీధరు! డర్థిన్ 

దైవర్ణి యక్ష గంధర్వ కిన్నర సము 

ద్భాఎలాఖిలలో8 పావనేంయి 

నేగుతు వర్తిల్లు నీలాచం కేరింబు 

నందుల బూక్యుండు మహామహుంకు 

భాసిల్లు నా అంధ నుథ్యదడల 

తోం గూడి నిత్శ నంలోమి యగుచు 

బురుషో_త్తమండు రయాంభోధి శ్రీమంతు(డు 

పలిత పావనుండు సభ్యపదాయి 

311 

168 

169 



“9 
భార్గవ పురాణము 

తెగీ భవ్యమతి సేవచేతను న్యేవసాద 

మనకు( బా[తతగను జనమ్మలకు ముక్తి 

చౌదయగుచు వపార సొఖ్య సమన్న తాళ్ళు. 

డగుచు నిస్తుల మహిమ వపాయి యగుచు- 1 

ళేగీ సింవా శార్దూల సంగకాశీఐ పుణ్య 

తీర్ధ పరికవితయిగా( దేజరిల్లు 

సింహగిరి యందు శ్రీ కరబంవామూ ర్తి 
యమరు నమక నికాయంబు లభినుతింఎ.. 172 

క ఆక డభిలార్మేవండు నం 

తరము నిఖిలలోక క_రో దై వత పరివ 

న్నుత పదు(డు శ్రీకరుం డం 

చితమోక్ష పడుతు నాళసింహత మించున్ 178 

తేగీ ధారుిని దివ్మగంధ మనోరమంబు 

నైన తులసీ వనంబునం దలరుచుండు 
గది నమాఖ్యుండు పంకబేవడు(డు కౌరి 

యవ్యయాత్ముండు భగవంతుం డచ్యుకుండు 174 

ర 150 మహా పణ్యంబగు( 

గృలో శౌచమునందు నిందిరేకండు వారి_దై 

నళనుతుడు పావవారు (గన 

న్మృతు(డగు లోకంబునందు |కితజన తతిచేన్ 1765 



వష్ట్ణాక్వాసమా 

చ ఆనవరఠంబు 'సైోతగిరి యందు వసించు నృసింహమూ_ర్రి పెం 

పొనరు మనంటు గైకొని గుడోదక పానము జేయుచున్ మదం 

బునమ నమన్న మర్తులకు భు క్రియ ముక్తియ నిచ్చుచువ్ దన 
ర్పును బుధవంద్మమాన పరిసర్ధఎదాంబుణా యుగ్ము డై యాన్ 

నేగీ పారమాత్మ చువోకేత వాసియగురు 
భక్త అనముల కెల్లి కేళం బొనేంగు 

నఖిల లోకైక కరి, రమాధినాశు 
డమరవందుండు సౌక్షనారాయణంండ్తు 

శ్రే గోదావరి ఆటడున 

శ్రీ గాందిన ధర్మపురి స్థిరతరరింన్ 

మాగానంద నృసీంవంం 

డాగమవేద్యుండు దవరు నాగైశఖగియై 

తెగి దివ్మవగు కృష్ణవేణీ నదీ తటమున్ 
నంరు |శీకాకుగంబునం దం ధచాయ 

కుండు దనుగొల్చు వారలకును ముదముత 

భు క్రిమక్తులు గూర్చు సంపూర్ణమతిని 

ఆ వె గారుడ్నాది నంజ్ఞ గల్గునహోబల 

మున హిరణ్యకకిపు! లౌలియ! బేసి 
నట్టి (శీ వృస్ంవా( డత్మ్యుగతర్ బావలు 

డమరుల బరమపావవాహ్యయుండు 

177 

iT8 

179 

150 

శ మంగళగిరి 



814 

శేగీ 

z= 

భార్గవ పురాణము. 

అమర చి గ్రేదకోర నముదయమ్ములకుః (బే 

మము గూర్చు మఖచం[దమండలంము 

కరుణారస మరందర్సుర కారఆమ్ముగ( 

ద్వరారు నే తపద్మద్యయంబు 

భ కచయాకొంశ పరిపూర్తి సల్ప న 

నల్పంబుఎగు బాహుకర్పిరిళలు 

ళరత సౌమ్మతి భానుర విలోచనలశ్న 

దాశ్షీఅతరో సంపదం[ఘి యుగము 

నమరు లోక్రేక కర్త దై త్యాధినాథ 
రావణ శిరోధిహర్త సీతావధూ మ 

నోంబుజాకర భాస్కరు!ండుము దనరు 

రాజవందితు( డుదయ్యాది రాధువుండ 

ఐలఅిభవాది నీర్టీరులు నన్నుతీ( జేయ! దనర్చు పోదముల్ 

గలిగి వీచిక నీరము జెలంగిన భీిమరథీనదీ తటి 

న్నెలకొని పుండరీకుని వినిర్మలు( టోచిన పాండురంగ వి 

ర్థేంవతి సత్యమారి పకట్నపతిభాకృరిం బౌల్చు నిచ్చలున్ 

బవంతిర్ ఖగరుకావవో మవోభూజ రే 

రంబ కుగుంగ భూకాంబరంబు 

ఖన్రి మకర షృరికా భమ 'రూర్ధ్వ్య (వ 

సారితగారుక్మ కోగుభంబు 

15} 

188 

1 మూరుడ్ 

to ము రోడ్డ 



వేగి 

తేగీ 

శ్యాసము 

గగన సంగత కోరకా నికోయాముత 

తత మహీరువహంకాంత (వజింది 

కలహంనసారన కారండవముఖి ఏ 

హణ విపోరపద్మాకరంబు 

శళ్యస్యాతి భరద్వాజ! గౌతమభ్ళ్గు 
కౌశిక వసిష్ట సిద్ది (పకాశితంబు 

దివ్య తీర్థ |ఎతాన దేదీష్యమాన 

పబ సికరంలు వేంకట భూధరంబు, 

వుడ్మి నష్టోక్రర నవాన పుజ్యరీర్ధ 
నంగతమ్మగు నమ్మవోశైల సీమ 

నెజయునాస్వామిపుమ్కరిణీ తటమన్ 

వలరు లక్ష్మీసమున్నతుం డచ్యుతుండు 

ఘనతరుం డనంత కల్యాణ గుజపరి 

పూర్ణ కలోవార్జి పుణ్యమూర్తి 
పౌరి నరాశ వికట పురషుల కెపు ఉమృ 

తం బౌసం గఖీష్త దాయి యగుతు 

నేరసీ వాతు(డు శ్రీనివాసుడు మవోత్సావుండు బృందారకో 

త్కర సంస్తుత్య పదారవిండు,డు పభాకారుండు క శ్లేషభూ 

ధర సంబారుండు వేంకటేశ్వరుడు నత పాఖివో మేకు- గై 

సరసీజాలయరోడ( (గీడ గొని తడ్ప్చైలంబునం దండు నౌ 

1 మూ గౌతమాటి కౌరి భృగ్యుపసిద్ద 

ar 

గ68 

184 

185 

186 

నా. 



Bia ఖార్గ్లోవ పురాణము 

వ అని మహాయోగి చావోత్య్యంబును శీరిమంతంబును నగు భార్గవ పురాజో 

శర ఖఇండంబు నందలి నే ప్తవింశాధ్యాయంబు భ క్షపరాయణండగు 

వోరాయణుండ నరునకుం జెప్పి వెండియు నిట్లనియె 187 

క వనాతేని కరుజారన 

మున కాన్పదమైన హృదయమున్ గల్గు యళో 

ధను(డైన భట్టవాశుండు 

తనయను విశయను గుజీింది కాసనె మతేయున్. 188 

క తనయా యాదవశైంం 

బున కీశ్యరు(డై న యట్టి వురుషోత్తము (ఈం 

డును నారాయణు[ గను నం 

కై నలరి సంతరము భే కసముపాసితు(డై 15% 

క. ఘకకాగంవాసీ నృవారి 
మఘలికా వ్యూతంబు చేవ గైకొని భక్తు 

త్కట నుతులగు మావవ్చరికు 

పటిమ నొన(గు ముక్తి భక్షవత్పలుం డగుచున్ 190 

సీ. పుద్యయి నరిరమ్మమును నగు వేగవ 

త మవి నిర్జ్మరీ 1తీరమందు 
వెలయు యె గీం్యద సేవితనుగు శ్ర హస్తి 

థరణీ ధర కఖరాంతరమానందు 

1 మూ రటము 



'భష్థాక్నానము 9017 

శీగి 

నేగి 

థగవంయు( డజరుండు భ క్షమందారేండు 

ధన్యుండు (శిత వేర దాయకుండు 

కరువానమ్ముదుండు 8 ంవాత నేతుంతు 
దివ స్వరూపుండు దేవరాజు 

నఖిం లోకే రుడు వఆక్సారి హరుడు 

వార్టిజొ నహితు(డు భ క్రపత్సలుండు 

పరదూడు వరేయ్యిం డవ్యయు( తరి విఖేకి 

యలరు మోక్ష పదుండు నారాయణుండు 191 

దివ్యమగు నప్పురమునందు. దేజరిల్లు ౬ 

గమలలోచమం డవ్యయు. డమరనుతు(శు 

భక్త పరిపాలకుండు యథో కఠారి 

వారి ఫజీంద “యాను. డనంక మభూర్డి 498 

తట్టు పరమే పుర్శాఃయుండును బాంచవహాతయు నృ్చసింఎలడును? 

(దివికి ముండును. (ఐవాళనర్జండగు ద్రీష వకాళ స్వామియు  వెండియు 

నష్ట్రభుజనంబ్లీకుండును నగు వీర లందు( దనరుడు రని యిట్లనియె 1-8 

(వమ్మైశమగు SUSE న 

ర _స్తీరమునంచు విజయ రాఘవ డుండున్ 

నిస్తులతర వ్యిగవళండు న 

మస్తీ ఇనోర్చిల్ వదాద్దాడగుచు నిరతమువ్ 19% 



818 

కేగ 

భువిని మవోపుజ్యనును కాలివో కాక 

మాంతరంలుగ నేలరారి విము 

మైన మ్నరజ్య మందలి వృత్రావ 

నాశన కాసార నవ్యతటిని 
రోహిందవర్చును వీరరాఘవస్వామి లో 

కేక శరణ్యం డస్రోక మూర్తి 
యలఖిల రిశణంశీతాత్ము డు సంతత 

దైవత వినుతాయ[ఘ తామరసు(డు 

భ_క్రమందారుం డ్యూకీకవర్చలుండు 

ధర్మ సంధాయకుండు ముకీదాయకుండు. 

విఫలికాముండు సుందర వ్మిగహుండ్లు 
సారన దకాతు( డారిరత్షా చణుండు 

స్రోత్మాదియ్ం దలరు ఏ 

్యాత స్థితి! దుంగశయను( డను చేర అగ 
న్నేశ యగు వాసుదేవుడు 

భూరేలమున నభఖిం భక్త పోవకు డగుచున్ 

ఘనళరమైన గజ స్థల 

మునను గజార్తీఘ్న నంజ వౌలుపౌంచు నీదో 
మునివం సరపూబితు।డై. 
యనువమ కరుడామృరతాబ్లి యగుచు హరీయు(గాన్ 

భార్గేవ పురాణము. 

198 

107 



వవ్వెశ్వానము 

శేగి 

ధరణి బమ్మికీంబగు ఐలి 

పరమందు మహాఐలుండు పొలుచు సమస్తా 

మరప్తూజిత మ్యిగహంండైై 

సరిన ఇవ్యవచయ ముక్తి సంధాయకు(డై 

భ కిసార మహాశే[5 వాసియగు ఆ 

కార్జనుండు జగర్పతి యచుుతుండు 

సజ్జన నుతుందు దేవతా చక్రవర్తి 

యా|శిర పూయేణండు నారాయజుండు 

ఇందో కయి ననుమ 

హేం్మర (_సుఖభామరులు రహిం బూఖింవన్ 

సార్యదయపండు నిభింని 

స్తం్యద కలువపోవి దైవత వళు( ఉంరున్ 

వ్యాపిత మూర్తి మవాత్ము(డు 

గోపపురమినండు దనరు గోప పఠతి సుర 

(పాపకుండు ము_క్రిదాయకుః 

డాపద్విచ్చేదకుండు కృపాంబుధి యగుచున్ 

(శ్రేమంకంబై సద్భజీ 

కామోదంభై మహత్త్యమై వెలసేడు నో 
శ్రీమన్టంబున శౌరి ము 
వోవువూ(డు వరాహరూవమై వింసిశ్టున్ 

408 

200 

202 



820 భార్గవ పురాణము. 

క వినులగరోంబగు మహిళా 

ఖ్ మవో స్థానంణనందు నలరారు మవో 

ద్యమ మూర్తి పర్మలోచనుం 
డనుర మని (ప్రముఖ వందితార్యమి యుగళ రై 208 

సీ ఆవని కనేరకన్యా మవాఖీయ మ 

ధ్యద్వీయువ నముదార మగుచు 

రంగ మనుపేరం జెన్నాందు వేకంబు 

శ్నేతో ర్రమంటు లక్ష్మీ రరంబు 

పరమ పావనము భాసురపుణ్య మఖింలో 

కైక మంగరము నస్లోక మగుట 

వందు ఏ_ర్తీలు! |బజబాకారమును రత్న 

మయనును గల్మషషయచ వధిక 

నేగీ. రమ్యమును వేద శృంగార 'రాజీకంబు 

నవ్యయము నున్నతంబును నగవిమాన 
మధ్యమున! దనరెడు భ జంగమ వరాంగ 
తల్పమధ్యోనునందు నుక్చాహి యగుచు 804 

క _ కోమిళ భల్యవదు,డు హరి 

(శ్రీమంతుం డఖింలోక చింతామణి (శ 

భూమి నీకా సహీతుం 

తె వహార నులాస్తిషండు నతీశయలీలన్ 205 

1 మూ వాణి 



వష్టాళ్వానయు 891 

క. కరుణార పొమృతాంబుధి 
పరమాత్ముండ వికుడు రంగభళర్త (8 వచనా 

కరు డరవింద దళాత్సుండు 

వహరనుతు( డివ్వాకు వరదుం డచ్చ్యుతు( తంరున్ 806 

తేగి ఆరు పాశార్పర్నబవ్మా మఖీల ఖువన 

వాథు(డు బరాళ్పరుండు సవాతమండు 

యోగి యోగి దృకాంతనం బాగమాంత 
యూవీ దీవాఘవోరి ర్మరూపధారి 80/7 

ళ్ ఆత (౭ పం(బహ్మం బా 

శరియి పరమపదము దీప్తి. బెలంగెడు 1వింజా 

కృతిగా గాకావెంయు 

నరరం బంరారుః గల్మష వివాశినిగాన్ 208 

తేగి ఆవని మోశారి స్ముభువు నై వజను(డు 

కరము వైకుంర2మనందగు సరణి ధరణి 

నిమ్మ వోకే తున వసియింవ వలయు 
భి పరిపూరికామం థావుం డగుచు 209 

6 (మంత అయి దివ్యము 

నై మమ వరవటయునుదు న్బుడూరుండు సి 
లా మవాళా రమలుండుద 

యా మూర్తి న్మరింపందగు నుధా? ననుతుందై. 210 

1 ము విరూ 

ఏ మూ మన్దగు 



823 

శేగి 

సారమే తయన ( దన 

రాడున్ నరనాథు( డంబుకాతుండు కృపాం 

భోరాకి ముక్తి ఎుదుండు 
సారసభవ ధవ మతాంఘ సారను( డగుయన్ 

అంక బగు ఖంచన ష్యేతమందు! దనరు 

_దుండు బారకాపవరుండు (కరుడు శౌరి 

ధర్మ నంధాయరడు ముక్తిదాయకుండు 

[్రీయవకి నాయకుండు నారాయజుండు 

గరి ంం (ర్రీనివాన స్థలంయ 

"రుచో నంచు విల్లు హరి మిముధులు 

పూరిత ఎం్ముయగా భక్రపుంజమునకు 

సంతం ఇ మోత మెను నుత్సావలీల 

ధరణి సువర్ణ వగరమునం 
దర సువర్జాఖ్యా(డు పారి వరుడు పభ గుణా 

ఎరు నరసీరువభంరు 

౩రుశారంవార్ధి ము_క్తికరుం డవ్మయిడున్ 

గధమైని వ్మ్యా,ఎప్పఏమున( 

-- ౫ మవావాఎల వలరు వరమాత్ము(డు వ 

ద్మఎవ ధవ వంకితపదుండు 

విఫిం(తు ఇ కిరాఇఢాయి వీకాఘు( డిలన్ 

భార్గవ వురాబమః 

211 

212 

218 

814 

వేక్ 



షష్టాశ్వానము 828 

తేని వవ్యతరమగు నాకాళ మగర మందు 
వధివసించు నధోశజుం డచ్చుతుండు 
నుత్పలావ ర్షకీ క్షత్ర మొందు శౌరి 

వెశఇమయు (డు మవోరత్ము ండ్రు కాళ్వతుందు 218 

తేగి దివ్మరరమగు మతేకోటి కర్ణ మునిం ది 

ను మవ్యోపభుండు ననాతనుండు 
మ్మెపత యిగ( దృష్టాఖ్య వెలయు చరిచి 

నలరు శౌరి మవోకృద్దు( డనెడు మేర 917 

క విమలంబగు విష్ట గ్గ 

నయునందు. దవర్చు నయ్య్మనంతు(డు వారి వి 

క్యమయుండు భ_క్రవరదుడు 
కమలాసన వినుత పాడకమరి యగబడై. 219 

క్ ఆనుపనుమగు విష్ణుపదం 

బున పర్తిలు నచ్యుతుండు పురువూశనులుం 
డనము(డు రశ్మీ వారా 

యణు (రన విఖ్యాతి గాంది యతులిర వ్లన్ ale 

క నలువగు శ్వేత (హదమున 

నలరారును శాంతమూర్తి యని జనులను మి 

క్కిలి హరి నుర్యపియు డుగాం 

ఐబలుకంబడ నగ్నివో[త సట్టఆ సీమన్ 920 



324 

శేగి 

తేగి 

భార్గవ వురాణము 

ఘనమగు శర్గస్థావం 

బున భార్గవ నంజు డగుతు బణ్యాత్మకులౌ 

అనులు భజియింపం దనరును 

వనవాఖండు కౌరి భ_కవశ్చల మతియె 

స్థిరను వై కుంరమను మాకే క్రసీమ 
బుధులచే మాధవుడు హరి పూజ్యా డగుచు 

నుండు గరిమంయినగు పురుషో _త్రమమున 
శ్రీకరుడు భ్యకగణుండు భాసిల్లు నెపుడు 

చక తీర్ధ మువందు నుర్చాహంల( 

దనరును జవార్షనుండు నుఎరృబాఖ్యు( 

డ్ ఇనేంబుం రఎర తరువు 

పగిది క్షైమ్మ తియందు = 

విమలము 8ల్మషానహబు వ్మిఎర పుణ్యమునై న కుంఛఘో 
ఇయున( దనర్చు వచ్చుతు డనారోతు డాద్భూ(డు చ| కపాజి వా 
మమున ధరాతిఎంబున నమ_స్ర శరీరుల కెష్ట మోత ము 

చృనుక ఘటింప్తచున్ భవనుతన్య వదాంబుతా(డౌచు నిచ్చలున్ 

భా కంంచై ఆసరెత్రు 

భూరి స్థానమువ 7 పొలుపొందు దయా 

సంతుండు (టు పద్దామండు 

పాఠం వంణుండు వక్ష పాలకు, డి గుచున్ 

a8! 

B83 

828 

224 

Bab 



షష్టాశ్వానము 

రేగి 

తేగి 

కా 

వృజినవార ంబై న యాకి పిమేరమ శం 

దజనుతు(డు గజార్రిఘమ్నుండు 

(తిజగన్నాయకుందు దనరు దివీంస్తుకు(డై 

చ్మ్యిశహటం మనను దాసియ కౌరి 

వెలయు ననవరతంబు గోవింద సంజ్ఞాం 

డగుచు భ క్రయోగిద్యేయుడగుచు సకం 
జంతు ము క్రీ |పదు!ండౌచు సంతన" న 

పొలుచు నుర్తమ యనుశే[తేమున వసించు 

నుత్రమావ్యాయ (డై పురుషో తవ డు మ 

హానుఖావండు విష్ణుం డనంతశయను! 

డవ్యయు(డు మృుక్రిదాయకుః డచ్చుతుండు 

ఖ్బాతీ విచ్మిత “ఇరమగు 

శ్వేకారలసీమయండదుం జెన్నా ందు కధా 

న్వీతుండు సద్మలోగను 

రాఠరక కభదాయి పోషకానురతతిరై 

పాద స్థలమునందు! బర(గు హృవ్నీశేవం 
కేయెడ6 గ్లైవర్యదాయి యగుచు 

భక్తులచే. బఐర్యఐహవ్మమనుచుం గొని 

యాడంగం బడియె నుదారరీల 

227 

226 

229 

1 మూ డగుచు 



AG 

లేగీ 

తేగీ 

గురుంరంబగు కృృష్టకోటియందలి మధు 

చ రితక్తుని ఎంవరులచేతం 

బూజింప(ఐడు నందప్తరమున( దగు మవో 

నందుండు వై తవానందమూ ర్తి 

(లవ్మాముక్యార్చి రుండు(గా( (ఐఐలుచుండు 

వృద్ధప్కరియందు విలన్ల్లు విష్టుదేవు? 

డచ్చూతూడు భగవంతు డింపారు. దావ 

షా! (మాఖ్యు( డగుచు గరుడాబి ౮కీగుచు 

కవ/గ ను త్తమ నంగమి (గామసిచు 
నలత నారాయణుడు నంగ ఎాూశిదాను( 

డగుచు భక్తులచే! గౌనియాడ(ఎడియెం 
దత్రకోవిదనికరమం దారు, డగుచు 

వమ నుత్తమ శరణ్యుగా 
నుమునందలి యచ్యుతుండు ర బానాథు(డు దై. 

వమునీంద సేవితుడు హరి 

రమణీయాంగుండు! దగు కరజ్యాఖ్యాండై 

సౌరి సిర్దసేవిరంలై 

స్థిరసంపద గల్లానట్టి సింవామ్ష్మేత 

స్థిరయందు మపోసించొం(డు 

ఎరు సనుఖనవంద్యమాన పదపంక'జా(డై 

భార్గవ పురాణము 

980 

981 

283 

288 

1 మూ లెదు 



మష్టాశ్వానము 

తెగి 

కేగి 

ఒకర (గ వతిమంటవమన 

ఘను(డై మర్దాది నంజ్ఞ గలవాడై య 

వషనజాతు(డు రేంజిలు స 

ఇన ము క్తిదుః డగుచు నంబాభవ వివళుంగై 

నిలిడాఖ్య మవోస్థలమువ 

నివిడశారాభిధాన నియతిని వారి దు 

బ్లఐర విదారు డుదారుండు 

పలు డవంఠుండు భే క్రపారకు డగూుున్ 

4రఏ ధానుష్క_ ధర్మదిశ్నే తమందు 

నలరు ఇగగీక్మరుండు మురాంతికుండు 

నట మనోవా మోహరంబందచు దేదృ 

దమరు శ్రీహరి కాంమేఘావ్యాయుండు 

(్రోక్ట్షమగు మధురాప్కుర శే తమందు 

సుందరుండు మవోళ్ముండు సుణన వినకు 

డచ్యుతుండు అనార్ధను. డాదిదేవు! 

డమర ఒన రక్షతాండు నారాయణుండు 

గజ్యంబె పథదంబై 

పుజ్యాంబగు వృష ఖగిరిసిం బౌలుచు సుకృత నె 

పుణ్య స్థితి గల పామి + 

రణ్యు(టు భక్షురికు 'శ్రుతిగిరా వర్ట్ముండై 

BaT 

2084 

Crh 

288 

2aT 

258 

]1 మూ ఫలిగిరా వణ్యాం్నడై 
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కో పరబు వవ్మితము & మ 

ద్వర గుణ సుక్నేత సీమ బరి లును హారి శ్రీ 

కర గుయి(డు నాథ నంఖ్ఞ (డు 

పరమాత్ను,డు నిత్వ భక్త పరిసేవ్యుండై 289 

క్ కురు కాఖ్బం దవరు మహో 

పురుయందు రమాసఖుండు పౌలుపొందు నదా 

ఇ దొరితాటవి పవన నఖుండు 

పరిపోషితి గతమఖుండు భక్త నుముఖుండై 940 

క గ్ర్టకరంనై తగునా 
+ గోష్టేపురమందు వెలయ గురుజనే నుతు(డై 

గోన్లీవ ముని హృదయా 

ధిష్టితుండు సువర్వ గణ మరి పటిబ్ధుండ్రై విశ! 

నీ అవేయంలు పావనంబగు ధర్భకయనంు 
వందు రాఘవుండు “యాను. డలరు 

ధిని మంగళక స్థలాన్వితుంయగు శౌరి 
పద్మ న్మేతుండు ఇగర్చేరి దవర్చు 

నమర స్రిమంతంబు నగు (భమెర స్థలి 
(దేరు ఐరాఢ్యుండు పరిఢవిల్ల 

నల లోకమంగళంబగు కురింగమునందు 

దూన్హెందు వదనుండు పూర్ణః డొప్పు 



వష్టైళ్వానము 
Ger 

రేగి రహి తటిస్థంమందు నర్వోక్ఞా( దెర్కా 

జా 

ళ్తేగి 

రుండు సర్యగుఃడిగు విష్ణ దుండి మణియి 

ధా రిని ఒవ్ మున ఉద నదిరోం. 

నచ్చుతుండు గి ర్రనీయుండై యతి? యిలు 242 

చిరతర భ్యదదాయక మశెష మో, వివాానయినున్ 

నిరనుత మౌ నవంరళయనంలున( వెంపగు( బద్మనాభు! డిం 

పరయ నిహంఎనుం బరము న్యా?తకొటి కౌనంగుచుండు సు 

స్థిరుటయి నంతతలాను విధ్మివముభానుర వందృమానుండై 248 

ఈ (పకారయిన నివి యాదిగా( గల్లా 

దేశదేశంబుం( దేజరిల్లి 

యురు గామ (గామములం (్రతీమందిరం 

లును నర్చారూవములను మిగ 

వాముంంచు నర్వేవం డగు హరి వసియింబి 

తనరు పూతామాతేమునను సకల 

అంగు సంతతికిని సంతోషయు కు(దై 

ధన్యత( బరమ వరం రౌనంగు 

నమరు వర ఎనకీందె ఫ్యూవాంబుకందె 

నకల విభవంయి కంటెమ నండరాత్మ 

కంచె నర్చాన్వరూప సాంగత్య సులభ 

కోరిన _క్మశరరుండు మోతం గౌవర్చు 244 



శీగీ 
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కర మర్చాక్సోడి విష్టుభు క్రబులు (నగ్గింధాంబరాలం కియల్ 

భరియ ంపంగ౬ దదర్శ్చిలాల్నము ఘిజింపంగల్లు. పుణ్మార్మకుల్ 

దురలక్రాంతమనై వ మాయ నెంమిం దోడోన నిర్జించి త 

తరము స్థానము యోగి దుర్జీఫి మొగిన్ (బాపింలు రత్యంతమున్ B4b 

వీయే స్థానంబులమ ళు 

థాయతి నర్భాళ్ళతులను నర్చింత(గ నౌ 

నాయా స్థావమె పరమం 

బై యొపృమ నత,డె వరయు నగు విష్ణుం ఉగున్ 248 

ఆరయ నర్చా న్వరూపీయై యలరు వారికి 

ఐరచుధామాదిభర్తయై పంగు వారికి 
న్నూనకాధిక్యవేద మింతైన లీదు 

శరల మిద్ధాలి నబ్దాతవ్మేలి పులీ 247 

సులభత్వ స్థలి మోషదున్ సభల చతుర్గమ్యు నర్చాశ్చ్ళతిం 

గం విష్ణున్ విభు నెవ్వ(డే నిల దిరస్కారంబు గావించు వా 

డల ధర్మంలును నర్థమున్ మజీయు, గామాదుల్ దగం బొంచకన్ 

థిం వృత్తిన్ వరకంబు నొందు నీది విఖ్యాళంబు లోకంటునన్ 

కాపున నర్చా న్వరూవీయసు వాత్పం్యకారియునస వారికి నొనర్చిన 

క్రైంంర్నంబు సద్యో మోక్ష ఫల సాధనం ఇని !దుస్తరంబగు సంసార సాగ 
రంఎ లనం దరిదూంప నిక్చాయించు బుధులు నర్చా స్యరూపియగు హరి 

నచ్చింళురు. దొర్తి వ్వి ష్ఞానాధికుండును మహాత్ముండును విశ్వ సృష్షి 

1 మూ దిబ్లరులగు 
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కరుండును దత్సుతుండును న ఎవ్మాదే్యంచుకు నా విగ్రహ 

సమర్పనంబు సుంభంబుక మోజు చం బని బుం ఏలిన గ్రీర ంగే4 రుం 

|దికాలంటునుం బాశీయి కివుండును సతఆం ఎను. గాంయంది! గీలుషా 

వచూండగు మాధం నేవున్ గం పుబ్బ ధువ రీప నివేదనాయి ఒచార 

విధుల నభ ్తికంబుగా' బూజించు మహేం[దుండుు. న్నెర్మంంబను 

స్థలంబున శిలాాలి యగు ెవె్య్వోరుండి, ఎ చేని నిలిఎ సర్మసెతి౧ 

బూజి౨లి యంత &( (దివిష్టపంబునకుం ఎను మశయిను సనకాయిరిగు 

యోగీశ్వరులును వారదాదు!ఎగు దేవర్తునును సకిష్టామరిగు దచ్మార్షలును 

(నహ్మవాదుంగు భూసురులును నంచజు ధరతిఖంండంబునందు ఒర్వే 

తంబుఎందును నర్నాధావధరుంవగు వారిని నిరంఠరిం ఎను [దికాఎయిల 

నారాధింతురు నీవును నిత్యంబును నర్చా విగహరూఎయగు నద్దేవదేవు 
వానావిధంబుం/0. గంధ కుసుమ తుఎసీ రైనేద్చాదుం బూజింపు మని 

వలికె ఏ దివ్మ్యంయిగు నర్చాస్థానంబుల నెవ్వెరేనియ ననవరతేంబు 

వాక్కుల( ఐరియింతురు (క్మోతింబుల $వణంబు గావింతురు మనంణన 

స్మరియింకు రద్ది పుణ్యాత్ములు నిశరదుర్గభంబగు విష్టదేవు పరమ 

పదంబు! |వాపింకురని మహాయోగి యూవోత్మృంబును గ్రీకుంతంబును 

నగు భార్గఎ పురా కోత్తం భిండంయి అందలి యిస్ట్రవింకాధ్యాయంణు బిక్ష 
చరారయంిండగు నారాదోయుంటు (నరుసకుం) డెప్పీన 249 

మ సరతత్త్వార్థ పర్నివ్రియాభిరతి సంథర్సాంయ్య టూమండలే 
శ్వం బద్వైష్టవకొ విధాయి కరుణాంచదచ్దపాదార్య సొ 

దల లీలా చిదలిద్వి*ష్ణ మఠిసిద్ధాంత స్ఫుం ద్ధర్పణాం 

తర విద్యోరిత వెవ్య వ్మిగహ నమద్భ క్రావరాను గ్రవీ 260 

1 మూ లుకు 
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పి మెడి నృవ తారాంతర 

గోదాబఎరిభుక్త ముక్త కునును సముదయ 

[శీ దామ నమాలంకృతి 

మోదాన్వితహృదయ భ క్షము క్రికరదయా 261 

తోటుము 

గద్య 

శరణాగత సాదర చ్మీకకరా 

కరవారన సాగర కంనహరా 

చరణాల నమత్పురశే లధరా 

కురునాథథయాకొర గోపవరా 252 

1 ఇదీ శ రాజ గోపాంకృల్ల కరుణా కటాష వీషం నంలబ్జ పాండిత్య 

ధుర్యానవరలావీమందడలాఖంద సామా, ధౌరేయ న్వనమర్గ 

కాకృక పటవా ధణంధజారావ విపరీ4 పఠనడిల్లికాధీ? దుంద్ 

లిధ్వాన కోలాహలం హటూమద్ధ్యవాంక కనకదండికత హీరికలకీ 
ఖూతే నందీపిర ఎకావ కీర్తి [వభావ కోఎలవంశపయః పారావార 

రాశాసుధాకర పీరాజురవాయక పొత రిమజభూపాలక పత 

రష్మమాంకా గర్భ ఎర్రి మాక్తాఫం రాఘవ భూ నాయతాఫీధాన 

సౌందర్య జీత సుషునాయరి ఒహిరీపామచాయక | వణీతంబై న ఖార్గవ 

పురాజంబునందు. విజ్ఞలిత్తు ఇననంబుమే నతీం డారామ రమణంబి 

నంజేసీ స్వామికి బువ్చమాలికా క్రైంకిర్యయి. సేయటయును విష్ణు 
చిత్తులకుం దురిసీవనమందు భూవేవి గోదా స్వరూవంబున( గన్మశయై 

[పాదుర్భవించి (వనన్నయగులయ నళండు గృవాంబునకుం గొని 

చేని యా కన్మకను భార్యానహితు(డై పోషంచుటయను నా యమ 
రంగస్వామియందు! (బీలిం జేసి యర్భాన్వరూవంబి లడిగిన నతండు 
నకం క్షైతంబులయందు నెకొన్న విల్లు వామంబులును దవ్మావి 

క్మ్యంబును జెప్పుటయును నను కథిలుం గల వష్టాశ్వానంయి 
నంపూర్ణము 

1 మూ ఇం 
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నవ్రమాశ్వాసము 

క్త © కృష్టా ధనదదిళా 

సోకతటీ వాగినా[ది నురచితి రీలా 

[ప్రాకటకీ రి విశాలా 

(ఢీకాంతాలోల సుంపురీగోపాలా 1 

వ ఆనుడు విభ] ప కా చళంధంరరుండ్రగు నిరుం డవ్వలి కథ్మాకమం 

వెట్టన్న ఛకోపలాలశ వరాయణుంజగు వవాయణుం &డని కిస్టనియె కీ 

క్ ఈ రితిని (్రీపతి ! య 

ర్బా రూపమే లాంంంబ నం. మన6 ౫ 

ల్పాకె మవోథాగయి గో 

దారచుణి మవోత్ము(డైన రంది మృటూక్తీన్ 8 

గొదాదెవి రంగనాధిళగ్న నూనస రోగుట 

ఆవే, ౨౦ల నంంసంబు వర్చాన్మృరి వహించు 

నప్పడు రుహాషి యంఎయబాతు 

ధ్మానమున వసించె! దర్గతచి తయై 

గాయీబూన యగుచు గౌతుక మున 4 

]1 మూ న 



804 

ఆవె చి్తమందు నితరి చింంనంఏ దొంంగి 

(Ja) 

యచ్తుల (పియయి అనులు దివ్య 

బరి నా (వీబంఖచులచేల శౌరివి 

సంన్మరింపుచుండె. ఒం దేనదివ 

ఆభిఎంఐ లైన యర్నావకారింబులు 

(శ్రీమంతమంుచు థాసిర్వినట్టి 

యారూఢ రంగవాథాకారీ మయము ల 

టంచు( దరించి యావ్లాదవృ క్రి 

వా రంగభ_ర్తయే యా్యాళర్త యటంచు 

దలచుచు నెవే*  గత్చరతను 

రంగవాయకు నంతరంగంబునన? జేర్చి 

యెంళకయు( దచ్చింత నేమణక!'యు 

లెగీ దన్మయస్ఫూంర్తి దారి గోదావధూటే 

డ్ 

సకల గృంగారరన పేటి నతుంమేటి 

యతమ “₹రకోట ఖరకోటి గకివిపాటి 

రా-యముతోటి దగుచు మోహంఖు టోటి 

న_వనె లాయర్ స్థానయి గనుగొ 

(రం౧గృహమంచు త్ర ముంచు? 

ఐద్మ [కీల గను(గొన్న 

పద్మ మటంచు నల్యుగాంచు6 

గ పరాగ విసరముల్ గనుగొన్న 

హేయాంబరే మటంచు( (బేమం బెంచు 

భార్గవ స్రరాజము 
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రేగి 

Ca 

తేగి 

వాతి యీ రీతి (శ్రీరంగనాథు రూప 

సంపదల రీతి వినియాన్మి( శాం బీతి 

కాచినట్టయి తో(చు నా సూచనలకు( 

గలత( ఇందును నిజముగా గాకయన్న 7 

వంవుచే హరిమీ(ది తఎ(పుచే. దనతోటి 

చెలాలతో నాడదు కలునకంటి 

బాదే మదిలోని జాలిచేం పెంపుడు 

రాచిల్కా6 లిఎవదు రాఎవదఏ 

(ఖాంతిచే మోహ మశాంతి దే 3ెరలాడు 

వాంనల గూడదు హంనేయాన 

కూర్మెచే! దాపంబు పేర్మిచే సరన న 

త్లాపమ ల్ సియదు లాంతాంగి 

యంతిరంగ రరంగితా తంతి రంగ 

రమణ సాంగత్య వాంధావరంపనీ ఎను 

దనరు( ఇెలుపంపు దీవి నెల్తావి క్రోవి 

యైన గోదామవోదేవి యతినరీవి 9 

పలుకదు పిలిచిన దన దయా 

జిలుకదు చెలిమీ(ద వింఠశృంగారి మున్ 



886 భార్గవ పృరాజము 

గులాకదు తేమిచే నిడుమరు 

1క్రరి[క దురంతంలు గాంగ గామిని మదిలోన్ 

క్ర  శఈలీల నగు విరాళిను 

రాశియానామరల్లి రాజితవల్లీ 
పాళి నివిడారపాళిని 

సోలిన గరి దూలి యింఎులౌంప్తున నుండెన్ 

వ ఆయ" నరోయివ 

గోదాదేవి రంగవాధవిరవూమున( గుములుట 

మ న్మరకాపం ౨ గంజపాణి మి ఫలన్ సం్యఖాంకి( జెందంగ నేం 

గరరావం వెనరింపరా దదియు(గా కం దచ్మ నోజవ్యధిల్ 

౯ కాకిస్టలకాయికిం దెలిసి వే సారస్యమం గూర్తునచ్ 

నరివిన్ బక్చిమబార్థి ౩7 నప ఉంచిల్లీరి సూర్యం రొగిన్ 

సీ ఆలివ కం౧జరాగ మంకురించిన లీల 

నలి నంధ్యారాగి మయరించెం 

గలికికే మోవోంధకారంబు దోగు లీల: 

గనగగౌన గాఢాందికార మెన/గ 

నువిదరు స్వేద బింద్యులు దో(దిన లీల 

౯దల ఎ దారకాజొం మొలసె( 

ఎలువణు. దమి వృద్ధి. జెంది పార్చిన be 

నందంద( దిమి వృద్ధి. ఇంది మెచ్చె6 

10 

11 

1 ము గిది 

~ 
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తేగి గువలయాం?జ గువరియగురు నితంబ: 

గువరియేషణ గోది సద్గుణ వినోద 

వాదరించెద( గరముల సేద? దేర్చి 
నే ననెడు రీతి. గువలయహితుండు దో(చె 14 

క అంతట వియె గవేదన 

నెంతఠయు( ఐరికాపమందు నింకిని నకియల్ 

గాంత లకాంళ సంత వ 

వాంతమునకు( దోడుకొని రయంబువ నరుగన్ 15 

చ. మరునికి నంకకాంతిక సమావాతి గంధవవోఖ్య ముందీ సం 
చరునిక నవ్వనస్థలి నెనంగుచు పొంభుల నేయనద్ది వె 

మరునికి నెంశయేన్ గుమద మార్గము( బెంపు ఘటింపు వా నిళా 

చరునికి నీతి(3ంది నకి నందియ మందగ( గాంచి యంతటని్ 18 

మ _విమలోద్యాన వనంబు! జేరి నరితో( బెంపొంద(గా నాడు త 

త్కమళలాన్యల్ చెలి మోహయిం దెలిసి యాకంశాత నేతున్ మవో 

ద్యము నారాయణ రంగఖర్తను నముద్యల్లీల దివ్య హుం 

ధములం బాడిరి తచ్చర[కములు చితస్స్ఫూ రి వేరే్మఅుగన్ 17 

క్ష (్రీరంగవరుడు రిక 

సారంగ వరుండు (పోదు సంగకి నిన్నో 

సారంగ నయన మది మే 

సారంగను వలిదతిండు సదయుండు సుమీ! 18 



GEL) 

త్తేగ్ 

థార్గవ పురాణము 

అఆనపారునిగ(జేసి యం లోకే“ 

నాదింక్మీ శని వృదయయున( !జేర్చె 

భార్యయా భూచేవి (చొయాట్టీ వీడెర్చి 

యుచిత సౌకర్యా_ఖ బుద్ధరించె 

సీంకై ఇలరా? సేతువు గట్టించి 

ఐవందై తుల హరించి పజ+ది నేల 
కపాల ముఖ్యుల కకిక్షెంచి స ఆదేశ 

మొనరించి రుక్మిణి( ని (గహించె 

మజియు జాంఖవరీ ముఖ్యా బూావవతుల 

బిక్కు సావానములు సేసి పెంగ్లి యాడె 
వట్టి యీరంక కౌరి దయావివళి 

నిన్ను వరియించ+ే శేండు నిరజాత్న 19 

నరకాసుర (దుంచి తనుం 
విరికాంచ్చ యానర్చు సుగుణమాన్మల ధరజీ 

శ్వర కనల( బరిజయ ఏ 

న్ఫుంణన్ ఐదియాలువేలం బోవండె Eran 20 

గౌవక భార్య ఎయు దను(గోరిన వల్దివ స్మ వాధరల్ 
దెవత కామ సౌఖ్యమలం దృృవిని. వెందం గగిందనందినీ 
(పాపిళ కుంజ పుంఇములి( వాటిల డే పరకీయలందె నే( 
డేపున స్వీయవై న నిను నేల రంగవివోం యంగనా 31 నన 

1 మూ జేర్చి 2 వూ సీఇంచి 
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Ca 

త్తేగి 

_సీముచె మును సత్యభామకు వశుదయి 

ధరణిని వారిజాతంబు లే(డె 

మత్స్యియం తోము నేసి మహిపాలుర యించి 
లవణ దేడ సులవణమె.గ 

గాశించికటియందు( గమలా వ్ర నందిని 

గాశింద మోహింపం గాంష యిం 

పుంగబావలి నృవప్తుంగవావలి( దో౦ 

యం సుదంలను వివాహంటు గాణ 

పడ (తి రాధిక ఏప్పివ పనులు చేసి 

యెన(గ మేనత్త మేవర్త నేలుకొ2ండె 

వారి కీటు లోలు(డై నట్టి వాయు వేయ 

రామ వరియింవడే నిన్ను రంగశాం 

ఇర్లాలుగ నేం మో 

చోల్లానం బెనేగ సమురికో కుల చేతీవ్ 

భిల్లనలిం గుసుమ/రుని 
భర్ణిగలిన్ వంయు దాని. (్రార్థనతోరన్ 

అలరుల విల్తు( డెంతటి సమర్థదు చందురు! డెంఅచా(డు మి 

క్కిలి చలిగాలి యెంఠలెడి కేవలమున్ రొదేసేయు( జిల్మి. గుం 

పుం బలమెంత వేడ్క! బరిషూర్ణ మనస్థితిశేసి నిన్ను నీ 

ఇలరువా లోరనుండు సరనస్థికి భామినింగాంగ నెలినన్ 

889 

వపా 

af 

24 



ఖార్ష్వె పురాణము 

అఆమ్మహరాత్ము సుందరం నాతినివై ఖిరి నా | =భానమున్ 

నమ్మరిం బేసి యె పురుష ణంతతికై నను గడా ఘనుం 

డిమ్మప్ నిన్ను భామినిగ నేలిన నీదు పురాకృతైక పు 

అమ్మ గణంవ రంమె సమన ఎగంబురియందు నుంచరీ 

తరుణీ పురయుబుఎలోవల 

గరొనిరుహోయందు రులిరసౌఖ్యుం డగుటన్ 

బరికింప( నాతండు నిను! 

ఐర్జఆయముం గనుటకన్న భాగ్యము 5లచే 

చక్కనివా/డు సర్వజవసంభుములోవలః ఇారుక్నా పి వెం 

'పెక్కినివాడు వా లును. డహీవమతిన్ విరవో ల జేసినన్ 

మళ్ళు-వతోడుఆన్ దనరు మానినిగాగ వరించినప్పుడే 

చక్కెరవామ్మ నీ సుకృత సౌఖ్యము నెన్న(గ శక్ళమౌన టే 

ఎ ములో రోంగేసం 

(బేమముతో ధర్తగాగం వేర్కొని యేంటన్ 

ఎబామది నెయగుదు మో క 

వ్యా ఎాళో( దెల్పరాడె యవ్విధి వేడ్కున్ 

గోదాదేవి కంగనాథుని నిందాపూర్వురముగా స్తుతించుట 

అని రంగేశ్వరు దివ్యమంగళ చేరి కానే కమల్ దెల్నివన్ 

విని గోదాంగన యంతరింగమ న నానిర్భ్చూత నమ్మోద య 

యును నిందాస్తుతి పూర్ణకంబుగను మోనో వేకయె రంగరా 
జని నానా సణచుల్ సథధిల్ ఎనంగ సెండోవింతగా నిట్లనెన్ 

25 

286 

a7 

a8 
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క రంగేక చర్వలనుమీ 

రింగిత గతి నెన్నెదరు నమీ(1) చీనముగా 

నంగినల నాఘనుం గే 

నంగతి రిక్షించిచాడు ?3ముఖురారా 

చ రహి ననపాయభైన తపిరామ రబూమణి న్ చరోహితా 

పహగతిజే విక ంరపురి వంచన జేయడ యృవాని మీ 

రహరహ మీ |పబంధముల నద్భుల లీలు సన్నురింపా 

విహితమె వంచిలాత్మకుల( బేర్కొను వారం నేమనం దగున్ 

వమ _ వారదాపంను వారించ సీతను దభఖ్యారన్ గుదోవేకసు 

స్థిర యత్నయినః చెండి యాతి వనధ్యాలీ భాగసంరార వి 

స్ఫురణ లామెకు' గూర్చినట్టి కరిన స్ఫూర్తిన్ విడంబింయ నా 

హరి మీ రందజు సుందరీ సదయుగా నాడన్ రోహిన్ కాడీయె 

ర ఆ రుక్మిణీ గరీమతి( 

గేరడములు వలి వెతల( గీవించిన యీ 

వారిజలోచేను వై ఖరి 

గారుడ చర్యా పీ గాదె కామినులారా 

సీ వాలల్యమును జారలోలత్వమును మిజు 

మాం బూటికి( గొంత మరులు (లిపీ 

చిక వన్మా బారీ మ్మిరకద్యా౦ర 

మైకరం ౨6 వాలం ఇను చేసి 
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తేగీ 

రాపింఛ వేదన *పాంచితో నికుంణ 
పుంఇంిలమ గూడి లుస్టగించి 

రానకేళికి రోసోల్లాన పాళిని జరా 
భ్యానంలి గావించి బాగ లిచ్చి 

పతుం( గదషదోని రమ డాసి రేకుల వాసె 
మహతి మతి సతుల సమ్మాద మడంచి 
మధుర్ కరుగ(2 తొల్లి యీ మధువిరోధి 
సాధునని చెవ్ప(గా 3ల చానలార 

అవియునుం గాక 

కనుకార చేదస్పగే( 
దనుంజేరంయ ననుకాతోడ దనుజాని యనుజర్ 
దనుజాత వేదులవె 

తనం వేర యంద వేసె దద్విముఖితగ్గాన్ 

కిమిరూపమై ఇంధి ఎసించు మత్స్యకాం 
కం మోవాపెట్ట(డై తర్కజమున 

సిరిం బాసి యొక్కెాడ గరి కిందుగా డా(గి 
రావేట్స మూనండె కమరమగుచు 

భూదేవి రనతొఎ పౌందుగోరుటయ లూ 

దారర గాంబంె ధర్మ ముడిగి 
కలిమి తొయ్యలికి ఖీకర వృత్తి దో;వంగా 

విక్కికత్వి ముంద(ె వ్యివతముగం 
| 

| 

భార్గవ పురాణము 
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88 
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సప్త్రమాగ్వాసము 

జే గీ బుట్లువున (బవ్మచర్యా పం నౌలుపెసంగ 

తేగీ 

రాజరాంతల కన్నీరు రగ దొఆంగ( 

జేసి మునిపల్లి సతి నివసింప దనరు 

ఎనరుహోడరు నమ్మ గా కకమె మనకు 

కాంతారత్ననుటంచు నెంచక మవ్నూగస్పూ ర్తి సీం ంబుతో 

బంతేంళన్ యమనంగంంచి కదు వయ్యల్ చేసి హా౮ామదా 

త్యంతస్పార వివోరముల్ నలుపండే తాలాంప(రై మున్ను దా 

నెంతే నీ కమలేషణుండు హరి రంగేకుండు సామాన్ము(కే 

యమునా శీర నికుంజ పుంజముం రమ్మస్ఫూర్తితో వంశరా 

వము గావింపం దదీయ గానవ?వై బాంచించి యెతెంచు ను 

తమ గోపాంగనలన్ (భమింపుటటు నంతర్ధాను(డై ఐరేలన్ 

సుమఖాణ వ్యధపాలు సేయండె రమేఎం డీత( ఉత్ఫు ఇ్నరిన్ 

వరమతులన్ మోవోవృరి 

పరిజాతలం కేసి బుద్ధభావంబుచ దా 

నురుగతుంన్ గురురళులన్ 

బురసతులం జేరి బానమువ్ ము గొనణే 

ఆతినురేమల వారించి యడరున్న 

ఇలుం ఏచింపనే కాని కల్కి యాం6 

డతను ౩ రయం వారించి యంరు నెట్టి 
2లుఎ ఇంప గిం(డ యోచెలుఎఐలాం 
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ఆని ఎ ౨ ఎధ్ర _న వనితా 

ఇకా ఎన్నిధిని తింగరౌరిని నిందో 

కిని. జేసీ ! ముములో వా 

తగి: ఐరిగా నెన్నె గన్ని ధన్యస్ఫూ_ర్తిన్ 49 

ఆంత 

సేథుయ గోదాదేవికి క తోోవదారంబు లొనర్చుటి 

కలువవిలుతు ములుకుంకును 

గలువలరా తళుకులకును గలకల రవమాన్ 

గోల చిలుకల పఠాకులకును 

గలక మదిం గలిగి కలికి కలవరపడంగాన్ 

చెలు లవ్వేశల నా చెలి 

వల పెజింి రసాలసాఎ వంజారి లవఎ 

వలియాన కుంజ పుంజ 

స్థలమున నొక గోస్తనీ వితానము సీడన్ 

ఆెలువల “య్యే జేర్చి కలకింరి నుశీంపు తాళవృంశేముం 

ఇలునల నియ్యం గూర్చి మజి చందన గంధి రసాది వస్తువుల్ 

ఇషం నౌయ్య( దార్చి వరికీలిత శీతహితోవదారముల్ 

తెలా: లౌనర్బి యంత మరుచింళల జెంతల విం వింతేగాన్ 

ఆఆీజి గోదాసరి మది( 

దిత్తజు కాపం వెజీంగి వెలులిందలు పెం 

పొర్తినంఎమోదే లీలా 

యత్తం వాడిరి పరిస్వరాలావయిల్ 

44 

46 

46 

47 

1 మూ మనమలో 



న్రమాశ్వానము 

౭ 

తేగీ 

ఆలయక బందనం బల(దరె నెమ్మేన 

ఫణివెణులార యీ ఐర్బకీచకు 

వరసుమళయ్యః ఇంవశనాన మంచే 
మర మ్నిథ్రమ సదపొంగలాం 

రావావేణికీవి నే తములందు నుంచరే 

రాజొన్యలార కైరవ నిచయ 

రామాభీరామ క్మామచ్చదవ్మజనంఎి 

రాణింపరే పివా బలాం 

యనిన నొకయింతి కందాయుకొనియె నొక్క 

కొమ్మ కన్గవ చే! గవ్పుకొనియి నొక్క 

సకియ వర్రయి. జ పక నన్ని గిర్లె 
నప్పుడొక యింతి దా మాటలాడదయ్యె 

అనుబు( ఐరస్బరో్యోల నమంచికే ఏలల నింతు లాడ న 

వ్వనిరలు నూరికున్న 'యెడ వారిఒలోచని మన్మథార్థి చే! 

గనలుట( గాంచి కొందజగుకాంతలు చెంతేను జేరి యామో 

ననిరి వయన్మ నీ హృదయమంచలి మర్మము చెప్పరాదచే 

వాలా యీ విశహఎినీ 

కెలా [ఏలా సవీయుం దేలుకొనండు నిన్ 

రీలా వివోరుడై 1 

మేలాయె నటంగు 30చి 2మెల(3ల దమలోన్ 

48 

49 

50 
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సీ సాంకవామోద సళ్చార్త్వికోదయనిధి 
పుండరీకనుభాణి భుబగవేజి 

వీకోలాణి యోరామ వక టేందునిథముఖి 

పృథాలేష్టేగంధ రాంపేయవాన 

శునతి మోధిమ్మి ల్లి ం_మచకోరాత్న 

యనుచు గోదాఎలి నలినులిరు 

రాళ్మ తిద్వాక్క దృశాఫరపాదము 

ఇస్ఫృకి చేయ ( దోర్థ్యాలివలన 

లేగీ అక మృగ్యామచ్భదాదాఖి సక్రీరీ వృత్తి 

మదన వాతి పిరాశీ కౌవ దులు దోవ 

డౌ పమిగునట్టి విరవాంం( వావికొనగ( 

డోడి [వరాల డు _సీమంటకోధ నప్పదు ర్! 

శా కిందర్పూం పీష్టిదూం యేను ఎక్కంజావ్ని చిరాయబుజం 
ఐం దా రంగి విభుండు గిన్నడిన యబై వన్ మహోలజ్ఞా పెం 
పొందన్ మోహము డెను లే నగ్మ దళ్కాల్తంగ భాషంప్త చీ 
చేందం పొన్న వసించు దా సరి షక స్వాంకానురాగోన్న తిన్ వ్ 

క్రీ వెంతప్పు మదన చిశ్చిం బుస 

నర మరపు బరులు దొంగ ఎంగిక్షషులై 
"Ee కారి ముట గాంచిరి 

యలివిల తిర్విర వాముపుకు వర్చెరు కడుచున్ 58 
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చ నరసిజ గంధి మన్మథ వెషాదమా ఒర ఒనంఎి సోంకివన్ 

విరహ తవన్సమాధి( గొని మ్మిం3 ఏ3 ధురంధిరేన్ వలో 

ర్యుర మరి మైన రంగవిళం దఖ్యయుగాం దన నాథుంగాల్ వే 

మలు దంపోయుచుండిను ఏమ స్తము డి తవేకవృ_౦గాన్ 54 

మ వనూూళంబులయందు బూ సెరు చారెఖ జాతి యింశార్ ని 

న్వనముల్ నీను వొచ్చి కుట్టుసురు. [దెజ్వం కాచి కన్నిం వె 

ల్తి నిజ కో (తపు వావుంన్ దొర దేర్చ్నిన్ నండువోం (డా వ్వ 

పున నిల్చెన్ నకి కద్భుతం వాదవ నంపూ క్లైక మోహ న్థెతిన్ 65 

విర్ణచిత్తుండు రంగనాధునికి గోదాదేవి స్థితి, “దెలుప 

త్రురంగమున కరుగువ 

క ఆంఠరటః గాంఠో లతాంతి ఈ 

రాంతక8 హృత చూనయై ఎంరాంతకు మదిలో 

వెంతీయు( గోరిన దరి విని 

చింతిలి యవ్వేళ విష్ణుచిత్తుడు మదిలోన్ 56 

సీ. కృంగారముంరీఎ (శైలయగు అమ్మ్మీదేవి 

పషయునం జేర్చి వుచువా(డు 

రనముం( దగు డీవి రత్నిగర్భాదేవి 

వీ(షుఎ భరియించి వెలయుకా(డు 

లీలాసుగుణ పేటి నీలావధూటిని 

పంకఐరి ఖుటింగ యలరుదా,డు 

మోహించు దేవకాంభోశాము లిం( బుస్ట 

వారితో (గూడ నింపారువా(రు 
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లేగ 

తెగి 
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వరి రంగవివోరి డౌత్యారి శౌరి 

సరస ఇంగారి హొంగారి ముకవిదారి 

కాకుమారిని దయ? జేరి నయము మీ 

పెంగ్లి యగుంగాక యని మౌని పేమం బూ 

రంగపురమున కేను6 జేరంగ6 వాయి 

రంగ కాయికి నెలీ(గంచి రం,ఎ మించి 

యేంగజాత /రార్త యౌ నంగజాళ 

నంగవామతి నొనంగద వతని కనుచు 

కిరంగంబును భక్వనాథముని గాంబెన్ వోయి నిశ్మేరేయన 
క్ర) ంంగింబును నప్తసాం సిలయ ఫఏవర్ణలోం స్వా 

పారంగంబును సాధ 'వృష్ట హరిణి న ఖభ్యోదయత్చో మఖ్ఫే 
కా్యారంగంయిను లా ఎపాదోవభి దా 6ంటాఢసార ఉమున్ 

ఆందు 

కనియెన్ విశివానన్భన్ 

స్వవిమజ్జన గిలిత ఎలు నవిధిక అన్యన్ 

వినుం నదీ (పాధాన్నన్ 

న బూన్యన్ మువికవేరకనృవ్ ధన్యవ్ 

ఆం విష్టుచిత్త ౨ నివరు 

డలఘ మతిం గాంచె నిషవృదంంర ఖేల 

చ్యసి తీ ఉంపుష్కబిజిచ్ 

నంలిం పుష్కరిజ్ ఏకం కరిపుక్కరితివ్ 

57 

58 

59 

60 

ai 

82 

1 ము పుష్పవుణీ ఎఫ్నోదమి 
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ణు కిం ంగప్పరి కంంహార లిం. దనర్చు 

నుభయకా వెరకాళ్యుదయ మెంచి 
రింగభ రకు వివోర పనంునా దగు 

మహనియ క్షత్వాగ్రోమంబు గాంచి 

కలువ హరంబులై కావేరిలో నుండు 

దక మవ పజ రీర్ణమలు( జూచి 

59 సధానంబు విమాన నంశ్లాక మైన 
యామేతమునకుం (బదశ్విజించి 

తేగి ప్త భువనాశి రాజ్య రశ్నణకు( ౮ెల్బు 

నప దుర్గయిలును టోళి జగతి నస(గు 

స్ ప్త సాలంచుల దికించి నన్నుతించి 

వష్టుచిక్తుండు భక్రివర్ధిష్టుందగును 80 

చ భునతీర రత్నకుట్టిమ నికాయ వితర్ణికంందు రంగీ నా 

థుని మజిహేమ గౌధములు దో(వే నటం (బతిగేవహా సీమలం 

దనయము( దన్ముకుందు(డు నిజాలయ సంక్తులతోడ నింట గిం 

టను గనుపట్టు వేడుక ననందగు వీథు ఎసెగ్గళందాలై 64 

[5] నిరజాం పళ నిరసించు ధవగోర్టిం 

పుండ్రముల్ నుదుట విస్ఫూర్తి మించ 

నరయువారి యఖుంలు హరియించు భుతమురిం 

దగు శంఖ చక దిహ్నంబు లలర 
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మర రకుండలములు మహిత పీకాంబరోం 

ఎలు హి సారూప్తకంన(దలువ 

(దఎద్యపఎంధముల్ దగు వెదశా్య్రాంబు 

లాన్మంబులందు వుశ్యా పి నెఆప 

నిత్మ ఎయుల నంగలి వివ్వదల్లి 
భ్రోమదష్టాషరో ద్వయ స్థీడి నెసంగు 
వె బైవుంచేత నెప్పుడు వర్తిసు వెన 

వైవ్దవ శ్రేణి? గాంచె నచై ష్ట్రపుండు 85 

కణకధిరాధిరి యం నరిగల్లిన గా్యలీఎఎవాని నాల్మి కౌ 

ర్యనియలి. బద్మిజాండ నింయీంణులనై = వౌరింపు వాని దక్ 

కనుగొను వారి కెరైను ననంతే పదిస్థిలిం గూర్చు చివతే 

యుని( దొలుతన్ దశించి సుగుజోవ్నకి నా (౨ (మొక్కి యంతటన్ 60 

ధన్మజవానుకూం న ఖుదార మహ_త్త్యము గూర్చు విత్య మూ 
ర్జ్యురి సర్వ శర చకా పరితాతకు వాపునగ్టి సౌ 
జమ్యని చివ్యమంగళ విచక్షణ లశ లశీతాత్ము (దా 
సైస్వావతిం దిశించి సరనద్ధతి నంఒలి (జేసి యవ్వలన్ 6? 

చండ [పచండులను మా 
రాండ్ర నద్భ+ కేజుం నుదారమతుల వా 

విండంనిళవులం గని ద 

మండను( డ్ర్థిన్ నుకించి షెహిలాక్మకు(డ్రై 69 
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చే ఆట అని ఖూసురుండు గనె బోర మరాళ పటీర కారికో 

త్క-దిపటుగ్యాతు సంతత "ఎ కంూదిళామిని పాన్సు గాంగ ను 

రృటఆర క్షి గై కొనుచు థాబలువాని ననంచు దేవతా 

వటళికి నెక్కు_డై న సిరిపెకొని వర్తి కాంతు దాండునిన్ é9 

కళ భక్తిం గైకొని 3ర్మం 

సూక్తి నతని సబ్బుడించిసు ఇం డట న 

వ్య క్షన్యతూపు( గన్గానె 

ముక్తి (పదు రంికౌరి/ బుణ్బవివోంన్ 70 

సీ నరతంబు పాకళాసను,డు శ్రీరేఖా పి 
ఐంకీింప వాడ పదయు సాణి 

విచంజగద్న్యాపారలి ర మంశేయు సెన్మ 

వకిజెర్పి యవిళయ్యం ఐవ్వళింది 

పాదంబు లౌ ల్తెడు వద్మిని నీకల 
యందు గృపాదృష్ట నలపరించి 

యారూఢ యె గన్మిదారతి. బరుండౌచుం 
గరు కోటీరథాగబున నునిచి 

తేగి దారుకేయాం కంకణ వోరీ మకుట 

ముఖి డివ్య విఖావణ మూంర్తిగాంచి 

యంరు ్రీంంగికౌరి భక్రాను కారి 

ఖండిత సురాం( గల్మషో త్రరవిదారి 7a 
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కషి ఆట్టగు నమ్మ హానుఖావుం గూర్చి యమ్మహీసురుండు నిగమ నిగమాంత 

సూక్రులం గొనియాడి నిటలతఎ ఘ ,తాంజలియగుచు మజియును 78 

విన్ణు చిళ్తుండు రంగనాథుని (బార్థించుట 

క నరసాంంరంగ రంగా 

నిరుపమకరధృతరత్తాంగ నీలఫ నాంగా 

గకుతరవ ఇతురంగా 

6 రుణాజీవనతరంగ కలువషవిఖింగా 74 

ప్రి అని యద్దేవుని నెన్ఫుదు 

మనుః డాభూబురు.ండు వల్మె_( గంందకాషా 

నిను (బార్గింద నా మన 

విని విని వను టోవుమయ విజావనమయా "75 

చ వలువుగ నా కుమారికి యొనర్చుళవం ఐచి యెట్టిదో కదా 
ఆలియ(గరాదు మాకు ఐబాందివ్యమలై న (ఎదింధ సూక్తులన్ 

కలంద్కాత నిన్ను నరనస్థితి, బేర్కాని నన్నుకింపుచున్ 
బిలుకుచునుండు నామెదగు భావము నె యెటుంగ నెర్తువౌ 

క మారూగమురిందులలే 

దే లాగమొ కాని వంకబేకజణ యాం 

ద్యాయతలోచన దలకొగ 

రౌ యెడ న్మరియించు నిన్ను నిల్భానుగతివ్ 77 
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సీ  నలినాతదామ మన్నికి వేము ధరియింపం 

దా( బద్మహోరంబు దాల్పుచుండు 

నే మూర్య వుండి (వాముకొనుటయా( దా 

గరిమ గస్తురి తిలకంబు( తీర్చు 
నవయంబు మేము దివ్య ప్రఐంధో కీని 

నిను ఐల్క( దానిన్ను సిందసేయు 

నొయ్యన మేము త్రరియ్య శయ్య గొనుటం 
ఒరికింప( దా గయ్జుపాన్సు( జెంచు 

తేగి మేము దృఢతేర తనువులమై మెలంగ( 

దొ( గృశాంగిగ్ నుండు మద్దామ వృ క్తి 

నమ్మృగాక్ని రబంచు యె గానుభూశి 

మాకు దెలియంగరాదు లోకి కనాో 78 

ఇ ఆ కాంతామణి యండు యోగేయివ కో యావ యేనాందెకిన్ 

నీకేమో దయరాదు గాన నికి నిర్దేగృత్యముం బూని య 

పో స్ఫూర్తిని దాని (టోవుము మవౌత్పుక్యంలు వాటెల్టి(గా 

లోక ంఐందులి నీ సమానులగు వేల్పుల్ లేరుగా? జూడింగాన్ 79 

క మును నీ వొస(గిన వాక్యం 

బున బేఎ నిరంతరయి పూ(టోయి నినున్ 

మనమున దలకొని టె గం 

బున నున్నది భక్రీ(గొని సమున్నత మతియై 90 

1 'ఊత్తరియ్య' మసాధుషు, కాని (ప్రానయతియందు( (బ్రయు క్రము 'ఉ_కరీయ' 
శబ్ధము సాధువు 
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అని కన భాందసో_క్తి? దెలియంగ వచించిన వ్మివు(గాంచి య 

వ్వనణదళాశు డిట్టవియె భొమిని పూనిన యోగి మే నెజుం 
గని దినుమంతి యేనిం గలుగంగ( దనం్పదు గాన నీమనం 
బన(గలయట్ల నయ్మెడు నమన్నతిగా ధరజీసురో త్రమా 

వసుధ మును ౨ కొనంగిన వాక్ణనరణీ 

సత్య చేను రచింతు నుక్సావారీఎ 

వీవు చనా మన్నరో రంగనెత వల్కు_ 
బాలకించి ద్విజ(డు నమాహ్హాదు డగుచు. 

వనజాత్సు చార్జి గైకొని 

ఘను; డగు నవి పుం డందు? గల్గిన కేషా 
శనముఖురి యనుమతింగా( 

ఇనియెన్ నిజనగరచునకు నత్వరలీలన్ 

అందు. దొంటిరీశ్ నచ్విస్హురిత్తుండు 
మాధవునకు( బచ్చు మాలికలు న 
మర్చజయి చేయ చలరుచో గోదాన 
తీలలామ దేవడేవ్యం దలంచి 

అనుదివము మావావాశిధి 

మునీ(గిన డౌతుమ వయన్య మురవై రిని గాం 

తుని గాగ నెన్నికొవి యం 

డెమ మదనజ్వరము మది గణింప( గలకగాన్ 

8} 

88 

83 

85 
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రంగనాథుడు వవరివారంబుగా ధన్విపురం బునే శేంగ గోదాదేవిని 

విరిణజయ మాడుట 

జి ఈ రీతిని గోదా క 

న్యా రత్నం చెన్నుచో ననంతు(డు భువేనా 

ధారు(డు సముదారు(డు కా లం 

వేరీ నిలయుండు రంగవితు(డు ముదమునన్ 806 

బో అఆనుచివంబు మవోత్ములగు నిత్మయుక్తులు 

(ఐహ్మర్వుదాది నిర్ణరచయములు 

బహ్మర్షులును సిద్ధపవ్నగ చారణ 

గంధర్వు లప్పరోగణము లర్జి 

సేవింప సంతోవచిత్తు/డై వంది సం 

స్తూయమాను( డగుచు. దోరములగు 

మహితాశపత దామరముల తోడుత( 

బరికోధితు( డగుచు ఐరిఢవిల్లి 

తేగి వైనతేయనివై వెక్కి పంకుథాన 

కాచి తూర్మ స్వనములు బౌల్బార నతి? 

యంఐయిన ధన్నిపురమున కరుగుదెంచె 

వవని గోదాసతి. బెండ్లి .యాడుకొ ఆకు 81 

చ ఖునతర డదేవదుందుభి నికాయ నినాదము లఎిజాండమే( 

పునః బరవంగ సర్వనరిముం గొలువంగ ౧రిలీ 'సెరింగ సౌం 
పను దనరంగ రంగపశి మోదమతోం దన కన్యక రయం 

బున( అనుదేరగా నరసపూరిత భూరితరానురాగు (డై. 88 
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క ఘనుడు మహాయోగీర్యదుం 

డనుపమమకి విష్ణరికు! చప్పుడు పొరుల్ 
దను గౌలువంగ నెరురుగా( 

కాని పలుమరు నకి యొనర్చె సంవ్నామ్హండై 88 

చ. ఫనరరు ధక్రవత్సలుని, గంజదరామని దివ్యంశ్నణా 
ధ్యుస్ రమణీయ వైభవు సయిజ్వ్యల గ్నాతుఏ రంగళర్తో (దా 
వినయము సేసి తోకొని యభీష్టమతిన్ సురరాజమందిరం 
బునకు నమానమైన యొక పుణ్యగృహంబున( చేర్చి యచ్చటన్ 

తేగీ యాగ విద్వరు,డగు భూనురో త్రముండు 
కాసురంబగు కనక సింవోననంబు 

వందు శౌరిని జేర్చి పాద్యాదుంను స 
పర్య గావించె నిగమోక్ష వద్ధతిగను 92 

లేగి ఆంకట సుగంధ పుష్పాక్షతాదలను న 

రిశణంబుగ్ వేది నలంకరించి 
యంచు వగ్ని( (బకిష్టించి యాగమోక్ష 
సరణి కోమంబు! జేసి భూసురవరుండు 99 

చ ఊరుతర వీత8ి 01 ఇమయుఖోర్ఞ్యాల భూషణ భూవికాంగగాం 
ఐర(గిన కాన్యకామణిని భానురహో! (మచు( జేర్చి నన్నె ధిన్ 
వరగుణయుక్ష ౧ దోడుకొనివచ్చి సుమంత పురస్కృతయుగా గరిమ నౌనంగె భక్తజన కల్మవవర్తకు రంగళర్రకున్ 24 య ప మ 

1 మూలము కొంత (కిమిదష్టమగుటడే రబణస్ట భాగము పూరింప౧డినది 



నప్తమాశ్వాసను 

తేగి 

= 

ఆంతేర ంగేశ్యురుండు గోదాద్ధిపాజి 

పాణి బాణీని నిడుకొని భవ్యమతిని( 

గలయ(గా 2(లాజ) వోమాదిళము సమస్త 

మును యథావిధిగా సల్చి ఘనత మించి 

పరమాలంకి (తి నతితో 

నిరువమ మతి గగ్నిపో [తుని అ్రద్శీణముం 

గణప ద్రమాదంబొందెను 

సరసీశాతుండు రంగశౌరి కభముగాన్ 

పరమదయాడ్యు నచ్యుతు వివాహము జాడ(గ వచ్చు నా నరో 

వరమని ముఖ్య పద్మభవ వారిజవైరికిరీట శక ది 

ర్జరుంను విష్ణుచిత్తుడు విశాంతరో డిని సమ్నకింది యం 

ద బరితృప్పురిన్ నలిపె ధ్యాతిపయిన్ అను లెంచే నయ్యెడన్ 

నురకాసార ముని వభృత్మనభ శనంస్తో తాఢ్యు(డెనట్టి శ్రీ 
హరి రంగేశ్యరు/డాత్మ భృర్మరతితో నవ్ప్విన్లుచిత్తున్ కలో 
త్కరు నద్ధాతి వసించ నాళ్టయిడి గోదాచేవిశో చేడ్కతోం 

బర మపీితినిం జేరి వాసపటరిళంగంబు శ్రీరంగమున్ 

ఆంత 

లలికాత్కు( డగుదు నీకా పద్మ కన్యకా 

గోదాంగవలతోడ గురుమనీష 6 

గె కొని నిత్య సుఖగ్రీల( చెంపొంది 
కంతు సామా క్రెక గరిమ( జెంద్ 

307 

9 

086 

97 

00 

ఫా 

1 మూ బాచిన 8 వూ లేదు ఏ, మూ సంస్తూయాడ్ము 
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తేన 

తేగీ 

భార్గవ పురాణము 

రంగనాథుడు వజిరాణ శేయానకే 

కలియ గావేరికా నిరియ (డగుచు 

నందు నుండు ఇనుల కందశీకిని దయా 

రసముచే మోషం బొనంగుచుండు 

సమ్మ విత్మకు+ డాది మధ్యాంతి రహితు( 

డవ్మయుం డవవేయం డనంతు( గ్షజాడు 

నిత్యముక్షాదినుతపాద సిర శాండు 

రమృ పభదాయకుండు చారాయజుండు 100 

అంగ మవోఖాగుండును రంగ 1భూపతి ₹్వకురుండును నగు విష్ణుచిత్తుండు 

దత్రైంకర్యపరుండును దామ్యైకజీవనుండును నగుచు నం దధివనింె( 
గలికల్మషావహంబునా ము క్రి పదంబును వగు థవెవ్లుచిక్స యోగి 

యేతచ్చరి[తం బేసరులేనిం ఐబరియింపుచున్ వినుచున్ [వాయచున్ 

బొల్తురానరు లై హకై ర్యంబు రినుభవించి యేంతంబున శశ్రీశౌరిపదంబు( 

జెందుచు రని మహాయోగి మావోత్మ్యంబును శ్ర్రీమంతీయిను నగు భార్గవ 

పురాజోత్త రోఖిండంబునందలి యేకోనతి)ంళాధ్మాయంయబు భర్త 

పరాయణండగు నారాయఖుండు నిఖిల (వ్రక్షాధురంధరుండగు నరునకుం 

జెప్ప వెండియ నిట్లనియె 101 

నరమవోభాగ (క్రీమంత గురుతరా 
యవరంథ యేను వెప్పెద వాలకింపు 

వినెడు వారల కద్భుతంబును దనర్చు 

దాని నేక్యాగ మగునట్టి మాననమున 102 

1 మూ భూవతీశ్వరుండును 
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AA 

హరికార్డాంశమునం ఐరకాలు(డు జివి ఎఇంచేట 

పరకాల మహాయోగి 

కౌరి దుష్ట సుకర్మముంను నౌస(గుది నిత్యం 

ఐరయు( గఠ్ నీవు విన శ్ర 

హరి భీ క్రారాధనమువ నయ్యెడు దానిన్ 103 

రవ్మాంబులై యనురాగంబులగు( తోళ 

జేశయింందు నుర్దివ మగుచు 

లలితమై తగు గిమలాపూ ర్రోవగరంయి 

మణి మంచిరంయిల మణి విచ్మిఈ 

తోరణందుల మణిద్వార వేయు మణి 

కుట్టిమంబుల మణీగోప్పురమురి 

మణిసాంగుల మణిమంటవంబుల మణీ 

చల దకాంం మణి సౌధముంను 

నిర్మలోద క కాసార నకరమును 

నరస పుక్చ్మ్యపమదివన నంతికులను 

ధర్మ విజ్ఞాన పురుష _పతానబులను 

నఖిం రశ్మీ విభవము నంర నుండు 104 

సురుచిరమగు హరిబద వం 

ఎరుహజనికుంయునం గార్డికయిన ఇనించెన్ 

బరకాలి సంజ్ఞుడగు చని 

హరికార్థాంక గుడు ళ్ళ కికార్గమునందున్ 
n 

అనాలా 

1 మూ చం్యదశాఎముల 
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మా 

శే 

భగవ కియు (డగు నా మను 

డగణిత మతి వృద్ధి: బొంది యప్పుడు పరత 

రగు డయ్యు యె గకోఎదు! 

డగు వత్యుత ధర్మ వేశ్రయగు చనయంమిన్ 

ధర్మజ్ఞుడును దయాతత్పరుండును నికి 

శాస్త్ర విశేష విశారదుండు 
ననముండు నర్వ ౪స్తారిన్చ విదుండును 

నంగర మార్గ విచతణుండు 

విమల గుణుండును నఖిలలోక బయ? 

డను గీర్తి వరుడును (నును విహితు(డు 
నమలివ చిత్తుండు సమదిత) మం|(తో వి 

చతణ రఠు(డును సత్యవాది 

యగు పాంకక మౌని యక్యాదర మున 

భవ్యుడగు రోళధారుణీపాలు రాజ్య 

భార మెర్లిను దవదు (వ్రభావమున వ 

హింపుచు( దనర్చు ఇనముల కింపు(గాగ 

నీరతం బాచోళమహీ 

ఎరునేకు( (బియమైవ మల్యతీవర్యు డగుచు ను 
స్థిర మశీనీ వెలయు చుండును 

గరుజారను(డగు పరాంతకో మవీం దుః డొగిచ్ 

ఖారగ్గవ వురాణము 

108 

107 

108 

1 మూ తేద 
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గ 

తేగీ 

ఆ సమయంబున నాగ పు 

రి సాన్నిధ్యమునః దవరు కొకర నలివీ 
వాసము ఇంరూల్దాగము 

కాసారము శ్వేత సంట్లికేయూ భాసురమై 109 

ఆరవిందేంబుం( గై రవంబుల సమద్యల్లీలమై మాయ ను 

త్కరమౌ భృంగనికాయ్ మంనురమ వాలుంజూడ్కి( గామించి యం 
బరమున్ వెన్నుని సపోట గా నతండు (బేమం గౌంగిటన్ జేర్చెవా6 

బరగెన్ నింబిత పుష్మరంబగుచు నవ్పద్మాకరం బున్నతిన్ 110 

కల్హార ధూణా కల్పిత భూరుహ 

పటళి [పళ విభ్రమ మొనంగ 

న్యా గంధార్థ సమాగత భమరా? 

కరరమాసిత మజీ సరము నగుట 

సరసీరువోవాస చ్మకవాకోన్నతి 

రస దేవతా కుచ నతిభ మించ 

రాజిత క్రేశార రాజపాంనచ్చట 

1 పాదుర్భవార్గన పటలి గాగ 

దనరు జందవ కుంద మందార వీవ 

బంి అం ఘునృఆ రసాల సాం 

పనన వంజశ ముఖ రేరు భాసమాన 

దై నికరంయి శేరి నేరోవరంలు 1il 

1 మూ (పాదుర్ళవాజార్వ 



లి భార్గన పురాణము. 

భాగవక్శాగణిలీ( గుముదవల్లి యను కన్య లభీందుట 

క వికసిత కంబర జత 

(వకేరంబగు వా నరోనరమునందు నము 

త్పుకమగు కుముదాంతర మున( 

(బకటమకిం టొలుచు నొక్క బం నలింన్. fia 

చ్ ఘవశర వద్మరాగ రుచి గల్గిన వహ స్రపదోదరంయిలం 

దని పయోధర స్థితి నొనర్చు తటల్లిక ము ర్రియొచు ని 
జ్ఞనముల కొద్భుతేం బొదువ( జారుతర (పతిళన్ రసాతలం 

బున గల నీరనస్థలిని బొల్ఫిన కైవడి మండు సుందరివ్ 13 

క్ వనరువా వత విశాలా 

ఓని యతుణాధరను భృంగచికురను నుకరన్ 

గని యొక భాగవకాగణి 

యనవత్కు. డపత్యతాంత ననుమోడితుండై , 114 

క నినరున నబ్బాలం గొని 
మఘనతరమతి నత;ఢు నిజనికాయంబునకున్ 

ఇని భార్య కోన(౫ వప్తడో 

వనితామణీ రానిగబోరె వాంధాపరోర్లై 116 

6 దినదిన మా తలోదరి యాదీర్టతర (పరీభా ను!గణ్యయె 

యనుపమ సుందర తమన కోన్పదయై తనరారతో ముదం 

బున(గోని తల్గీదంతులు (వవూర్ణ మనక్కుత నుండి రర్థితో 
నెవయ(గ దాము గోంచు ధన మీ నుదకీమజిగా;గ నెన్నుచున్ 116 

1 మ గుణ 



నవమాళ్వాసమం a6 

తగి 

తన కైకింమరితి ననయంబు విఖ్యారె 
వింద్రసీలపు భాతి నీనడింవం 

దను కన్నుగవతీరు ఘనతర ద్యుతిమీరు 
సారనంబులి బారు గేరడింహ 

దన మేని జిగినంచు వనుపమంబుగ మించ 

ఘవగతయిగు మించు భవత డింహ 

దశ మోము సిరిసౌంప్పు ననురాగమున బేంపు 

గల యిందుకలగుంపు కకుకు నిం 

దనరు వనమాన సుందేరతా నిదాన 

మధురతర గానవిపుల నమ్మద వ్ధావ 

మత్త గజయాన భాగ్యాయమాన మాన 
వే భవానూవ యా బావ వసుధలోన 11? 

ఆరడుగులు తే(టిగుంపులకు నానలు వెట్టును మోముజిగ్గు నే 

ర్పడంో! ఇకోరపం క్రి కనుూూగ మొనర్చును గై 9ికద్భుతుల్ 

కడు( (వియమున్ మదెంచు బహంగా బిగిగా వగగా(గ నెమ్మిశీ 

వడంతుక( లోల రీ జగతిసె గణ కామిక కొంద జతేఎయున్ 118 

మొగమా శశ కన్నుల సో 

యగమా రాశీవకతి సమంచిళ కోకీ 

యుగమా చన్లవ యసితో 

రగమా నూ(గారు నడ్దిరా మానినికిన్ 110 



864 భార్గవ పురా౭ము 

క కరములు తమ్ములు కమలా 
శరములు పొక్కిలి విశాలడంజాత నిశా 

కరములు వమ్మోము కథా 

శరములు చూడ్కులు శోశాంకకరములు నవ్వుల్. 190 

చ పరాకులు పంచేదారలు విభాసిత వోగవిలాన మిందుతా 

దకకులు దాలు(శాపులు మేదారతి మించిన పద్మబాణు పూ 

ములుకులు మేచికాంతుల నమున్నతి జాకి సుగర్దవర్ణముం 

గులుకులా గల్గు నీ కలికి గుబ్బలు గుబ్బలు లబ్బురయిగాన్ 191 

సీ. పగడాల జగడాలు దిగణాంగా( బోలా 

వాలారు పాద పదాళరుచుం 

ఐరీకంపు నునుకెంపుగలసొంపుల హవాసింపు 

నింపు. బెందగు నధరంపు సిరుల 

బొగకన్ను( దొగచెన్ను నోగి మున్నుగా. బన్ను 

మిన్న [గ్గు గొన్న కన్ను గవల 
జీగీగేజు న? బారు సొగసూర(గాటోరు 

ఓదు( టౌల్పారు నూగారు నిగల 

కేగీ నలరు! గల్యోణి రుచిర నీలాహామేణీ 

పృథు తరోల్గాన నుకర రాంపేయనాన 

మహిత సోందర్శగుణ పేటి మదనఘోళి 

గరు ఇవోమర తరువల్లి కుముదవల్లి 192 



స ప్రమాశ్వానము 

ఆవ 

వేగి 

ఈ విధమన( దనరారెడు 

నా వామాశేమణీ మహణుందరతా 

భావిత కీలాని గుణము 

లా ఎైష్టేవ పారిజాత మాలించియటన్ 

అ మృగాషియందు నాసక్తమగు మది 
గలిగి సత్వరంబుగా నతండ్తు 

నర్మ పభదమైన నాగపురంఎన 

ఊగు దెంచె నప్పు డింపెసంగ 

ఆందు( చెన్నా ందు నయ్యరవింద గంధి 

ఐవకు(గూర్చి !వరాంతక ముని త్వదీయ 

కన్య మా కిమ్మటంచు (ఐభ్మాత మతిని 

యాచనము చేయదో నమ్మ విమఎఒలండు 

కరి నర్జ్యాసన ముఖ్యం 

బుంను బగాంతేక మునీం్యరుం బూటించి నమ 

ట్రారిత మనస్కుం డగుచునీ 

ఐలికె గరాల్జములు మొగిలి భ_క్తియురుండై 

ఆనయము నెవ్వండేని. గమలాయతఠలోచన భక్తులైన బో 

రిని నొకవేయిమందిన ధర్మితి భుఇింవ(గంజే సెశేని యా 

అనునకు ₹ంఖ చ్యక పరికల్చితబావూన కే నొసంగెదన్ 

మనవ న సంకసించి యనుమానము సేయక కష్యకామలిన్ 

t20 

186 

198 

127 

ఏ ము పరాంతకమున 
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రేగి 

భార్గవ పూణము. 

సురుచిర ధర్మకాంశీ నగుతున్ ముని నే నానరించువట్టి ను 

స్థిర యగు నీ _పతిజ్ధ నునిశేఖర నీమది( దజ్టైనేని ని 

ర్భొరమతి నల్టిసను సల.వంగలవా;డ వటంచు( జేసి యీ 

తరుణిని విస్హుభి గల కామరసాన్యను గం గహింపుచూ. 

డర్టిక గుదానుభూత నయె నివార 

విభవరేఖా నమాఖ్మారో మభసమేగ 

భాగ్య విఖ్యాత నిస్తులభావ జాత 

నీ తరు గొమ్మ మునినేత యింపుదేశ 

పరకోలు(డు బాసచేసి కుముదవల్లిని బెండాడుట 
ua) 

అని పరమ భాగవతేమణి 

యమమ గుజిరై న యాత? డాడినచో న 
మ్ముని వర్యుండు సరాంతకు( 
కనియెన్ ₹వథో క్రిం జేన్ యా ఘనుతోడన్ 

ఇంపు మీజంగి నే బాస రూత్తు నీకు 

హోరికింపుము నో వాక్య మనేవరతము 
నంబుజరకావ భర్త నవ సకం 

నెలమి భుభియించ( వేసెద నిద్ధచరిత 

నే నాకిన బోక్యం బో 

మౌణకర సత్యమని సమందితగతి నీ 
మావచమాన( దోలకోని నీ 

సూనను వా కోసంగు మతురళోభనరలచన్ 

128 

489 

181 

182 



స్తముశ్వానము శిరి” 

క భగవంతుని కార్జాంతిను 

a 

షగటుగ జన్మించి మును (పపన్నడనగు నా 

కగణిఠమకియగు ని సుత 

పొగ డొంద నొసంగీ యధికప్తజ్నము గమనము 189 

క్ర ఆని పల్కిన నమ్ముని యా 

ఎనునకుం దవే తనయ నొన (గగ ఎరాంరకు డిం 

పృన(గైకొనియ విధానం 

బుస( బరిణయ సరణి మోదమున నిద్ధరజీన్ 84 

వరకాళలులకు నిఠంత “ము వేయిమంది భాగవతులను చముజింపంజేయిట 

చేగీ ఆంత ఖార్మా నమేతు(డై. ఎలి బంధు 

యుతు(డువై సరకాలు( డీ్వతి నిలంకృృ 

కఈంఐగు స్వకీయేపురి, జేరి ధన్యమైన 

యాత్మ గృహము/ఐనేశించె నలఘుమతిగి 186 

వ అప్పుడు భర్భసివయగు భార్య వరాంతకు నుద్దేశించి వందనోక గ 

వస్త్ర (సక్క్పందనాద్యర్భ భూఎణంబులాకేసి భృక్తివలన ననుదినంబు 

భాగవత సవ్మాసకంబు సమర్చింది పిదప షడ్రపోపేతంబును సాదు 

కృతంబును భాగవత భు క్రశేషంబును నగు చతుర్విధాన ౦బు భుజీయింప 
వలయు కట దదర్చిత తాంబూంవస్తు విశేషయిలంగోని _వహర్షింప 

వంయు నని వల్కిన పల్కాలకించి కోళస్థానంచున కధిపతియగు భూపతి 

యును వైష్లుపుంగు తన్న ందనులును లోకంబున( మ్మితీయరాగు వదా 
రంబ భుజియింతురు గాశ యన్మ త్సంపాదితంబగు పదార్థంబు భగవద్దా 
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క 

వీ, 

భార్గవ పురాణము. 

స్యభాగ్వ్ ని యెగంబగుగాక యని సంస్మరింపుచు ననవరతం బలమే 
గావింపుచు' దడీయదాన్య నిరతుండును సంహృష్టమానసుండునునై మహో 
భాగుండును మహా భాగవతో త్రిముండును నగు పరకాలు3 డివ్విధంబున 

మవోత్ములగు భాగవతు లకు: గై ంకర్యంబు చేయుచున్న యెడ ( జోళమహీ 

శ్వరుం డవ్హృక్రాంతం ఒంతయు నెజింగ్ నన్నుల్సంఘించి నిఖింధనంది 

వెష్టవుల కొనంగుచున్చ వాడని (కోధసంగ క్షలోచనుం డగుచు 

బరాంతేకుని మదంతికంబున కతి రయం౬ నం దోకొని రండని దూతల 

గోజ్జాపింప వారు మేగంబునంజిని వృవేశాననం ఐకేని కెజింగింప నతండు. 

వారి విరాకిరింవ నా చారులు మగుడ నరుగుదెంచి నృవువ కెజింగించిన 

చోశమహీపాల వరాంతకుల సంగరము 

&కీపతి (కోధార్మకుండై. 

చతురంగ బఎములడోడ+ ఉజయ్యన( జని యు 

ద్ధరి/ ఐరకాలప్పరోంంఏ న 

మఠ వికము డగుచు గం సి మేదిని కల(గ్ 187 

భావిశ భేరీ బంఖో 

రోవంబులు శోర్యయుఖ ఏరావంబులు హే 

షావహ తురంగ సంకుం 

ధాపనములు ముష్ణగింలు దఎ(గ(గంజే సెన్ 188 

పఎయార్టవ ముప్పోరగీన 

నలుపును జోళాధినాథ నానాసైన్యం , 
బులు వపరకాలుని నగరము 

వంగొని ధైర్యఆఎ జేసి వర్తిల్దుతజిన్, Bo! 



స_ప్రమాశ్యానము 

జా 

లేగ 

కనపరిం అుట్టుమట్టిన యద్మగ బలాఢ్యునిం కోళభూపకిన్ 

పని పరకాలు( డ్మాగవా నివేంశ మావన ముది యౌచు. దెం 

పువ వెడలివ్ మ గో[గ్రబలముం గొని కాను నృషాలుతో రణం 

మమ నలుపంగ సర్మిజనమల్ వెఆగంద( [బతావశాలియె 

కతి నెర్దాతే పరంపరారోవ సముద్యళ్లేలమై బొల్బు ను 

ద్ధత కంఠీరవ రాచమం గఆఎ యడ్డామ (వతాపాఢ్యు(డై 

చిరినాథో లమ వాహినీనికర పుంవీభూత ధ్యాతీస్థలిన్ 

ధృశిమై. వచ్చె బరాంతకుండు పయిదర్చీకూత చేశకస్కు(డై 

ఆర్ధిఘోఎంఎ లిట్టట్టుగావింయ హే 

షారవందమిలు గల సెంధవఎ లు 

సర్వ సర్వంసవో చృక్రయి( దలకిందు 

పదమట్టనము గల భదకరులు 

మధ్యం౨నాన్టాప్త మండలం బొరయు థీ 

వణ పరాకల నొప్పు స్యందనకులు 

(పళంపర్యుదుని రీకిం బటు మ్మీకివుస్స్ఫూ క్రి: 

గైకొని తంంకించు. కాల్చింంి 

లురువడించి వచిటా వాట్ నొళ్కమొగిని 

దా(కుచో బరకాలు. డుద్యగమూర్తి 

యగుచు వావోసిదూసి యళ్యద్భుతమ గ 
డాబ సీంహనివాదయి(జేని యపుడు 

8980 

140 

14L 

148 



370 

ఓ 

భార్గవ పురాణము 

తురగములు గూల్చి నిష్టుర 

కరికుంభయిలం ఐగల్చి గాఢతర రథో 

తరమూ దెఆ౨ొల్ని సౌరల్పిం 

బరకాలు(డు వృపతికాలుఐఎము ఇరించెన్ 149 

ఆమ్మవోఒలు ఐలంబునంజేస్. విదాంం గందరష వృాందంఎను విభం 

గిత మదగంధ సింధురంబిను విభిన్న సనందన సందోహంటబును వివేద్య 

మాన పదాతి విధానయిను నగు నముత్తుంగ నంగరాంగణం బాలోకించి 

నింగిపెంపునం గుంపుగొని నిలింపులు సౌంపువారంప నపు డా చోగ 

నుహీపాలుండు హతా + 3రథతురగ పదాతియేగుచుం విజుదీయక వటవా 

వెరీ యమురజి కావ ఇక్కాణవాదం _జాడంబు ఐర్వుం బేర్చి యంత 

కాక్ఫొతియగు?  ఐరాంతకునితొ(. వెనింగి యనుపమంబగు = యుద్ధిం_ 

గావింప నపు డయ్యిరువు రన్మోన్మ ౫రలాశువ కరలాఘవంబునం జేసి 

వింయ జీమూరో నిర్జాత శాతంబులి కెగ్గుగావించు నమోఘళస్తాస్త్ర నయా 

రేంబుంచే/ ఐపు నికాంత వసంత సమాగత కిం వకాశోక మహీరుహం 

బుఎ దాడ్పున రక్రసీకాంగులుగాం టోరాడుచు( గృత(వతికృఠంబులగు 

వ్య ధ్వజ చాపాసి కుంతంబులుం గల్లి మవోవీరు లగుచు బఐయలకాలంయి 

యిద్ధీకు) ల. లగుచు యుద్ధంలు( వేయచుండి రనంగతేీరయి, 144 

ఆవనివిభుండు బాణ వహంబుల( బీడితు( డౌచు( గంది వై 

న్టవుని పుకోధరన్ నిలువ శకు(డు గాక పరాజ్మాఖుండున్రై 

ఆవెమునం కాజీపోయి తనస్థానము( జేరి ధవాభిలోభ ము 

ఖృవహ మనీవ( బింత(గొని ఓయా(ప్తులం గూర్చి ని వార్పు జార్చుచున్ 

1 మ దాపాన కృంతనయిలుం & మూ యాప్పం 



స ప్రమాళ్వాసము 

తేగి ఆనియె నిట్లు ఎరాయం బంది కాను 

జవేములార యుపాయంబు గొని పవాంత 

కురి ౨ిటక్షు, దోడుకొనిరండు గురుతరో క్తి 
నమడు సం ఎయకు న వార లట చేయ 

B71 

140 

వరాజితు(డగు చోళమహీవతి వరకాలు కడకు ధనమునిమి తము 

మంరుల నంపుట 

వ ఆంతే 

క ఆరియం దన పృరికి వచ్చిన 

గురురరమతి యగు పరాంతకుగి కడకు సు 

ద్దురులగు గచివుల( ఎనిశెన్ 

నరపాంనుతుండు దోళవాయకు( డ్ర్గిన్ 

చ పచిచినం బొయి యూ వరమ ఖాగవతో త్తమ. గూర్చి వార లి 

ట్లనిరి పరాంతకా నరవశ్శాగణి ధర్మముచేత మాకు రా 

గవరిన (దవ్య మంతయు మదారత నీవ్వు మటంచు మమ్ము దెం 

పునుగొని పంచె నీ కడకు భూరితరాద్భుత చిత్త వృక్తియె 

తేగీ అనుడు మంతులవల్ణ ధరాధినాథ 

బాక్య మాలించి పరకాల వె స్ట్రవాఢ్యు( 

డిదియె ధర్మంబుచేల నేఖివ్య ౬ దగిన 

ధనము నిక్పియ మటుగాన వినుడు మీరు 

క అయయ వైష్టవారా 
ధినమాన( దన్నిఖిలమైన ద్రచ్ళంబు వ్యయం 

బు నగుట నిని ల్లీ బహు 

ధనము నృష్పున కొస(గగం నుదార స్థితిగాన్ 

147 

1A9 

140 

150 

1 మూ (వయం 



B72 

తేగి 

తేగీ 

కాగ్గవ పురాణము 

వరకాలునప వా సిగిరీకుండు సన్నమున సాక్షత్క_ రించుట 

ఆని యివ్విధియిన నమ్ము నిన ర్ముండు 

చెంత జేయుచు న్నిదణెంది యుండు 

తతిని స్వప్న ంటున( దామరసాత్షుండు 

వా స్లిగిరీ4 రుం డచ్యుతుండు | 

(వత్యతమూర్రియై పాణీవర్ణివమారి 

నతని స్పృశించి మవా!యళన్మ_ 

రమ్మంౌ కాంలీపురమ్మున కీమ్మర్మాలి 

ఇరుఎ౬ దోకొని నీవు వచ్చితే? 

CE మంశయు నీ కిచ్చెదను |వీయంబు 

తోష షరి పల్కి యప్పు డల్తాయజాత 

నతు డఉంల ర్లితుం రౌట నిర్మలాత్ము 

డతడు వెల్కొని తోనిత స్వాంతుదయగుచు 152 

ఆట ఐరాంతకు( డవ్వసుధాధినాథ 

ఎచివఎఖ్బులి తోడుత నత్వరమున 

మహిత దీీప్రివృట్యాభాజిమాన మగుచు 

రుల జెద్నెందుం గాంచికాపురము( జ 1568 

వరదువి భ క్రివత్పలుని వారణశై లనిబాసు నించిరే 

రుని దయానమ్ముదుని నివారితకల్యఎం గాంచి భక్తితో 

ధరణీ కిరంద సో (గను దండ్రముణెల్టి ముదంబుజేసి ని 

రిరతిరి రోమకంచుకిత భవ్మశరీరుడునై యుదారకన్ 154 

మూ యా స్త 



న_ప్తమాశ్వానము 878 

నరకాలు(డు కౌంచీపురమున( జోళసం (తులకు ధన మొసంగుట 

శెగీ 

నిటలళటభటికాంజలి యంచు నిగమనిగమాంత సూక్తం గొని 

యాడు నవసరంున దేఎతాధ్యతండగు పుండరీకాక్లీంరు నుర్త్యరూప 

ధరు3 డగుదుం జనుచెంచి ద్రవ్యం నంగి నృపాలమం త్రుల( ఐంపించె 
వని మహాయోగి మాహాత్మ?ందును |శ్రీమంకంును నగు భార్గవ పురా 

జోత్తిర ఖంచయి నందలి (తింశాధ్యాయంబు భ_క్రపరాయణజుండగు నారా 

యణుండు నిఖింపజ్ఞా ధురంధరుండగు 

నిక్టనియే 

ఆంళట భార్యను ఇచి ప 

రాంళకమాని యిట్టు లనె నొకపుడేనియ దై 

ర్యాంకర్ భే కారాధన 

మెంతయు విశ్రణడదు పంక్షబేవజ మనగేన్ 

(దవ్యమను లేని వైష్టవారాధనమగు 

(వళము నేరీకి సాగునో వాషనయన 

౦వా నృపలి వైష్ణవ ద్వేషి యితని ధన మ 

నత్త యగుట వన ర్లంబు ఐగలియందు 

ఈ యధిపు పుడమి యుండుట 

కై ఠాగ్యము గాదు మనకు గంజదళాకీ 

గేయ పార్టిత విత్తం 

సీయవ విత్తమవ కంచె నెక్కుడు గాదే 

నరునకుంజెప్పి వెండియ 

155 

16 

[15/7 



శ74 ఖాళ్గస పురాణము 

ఆవె వసుధయందు _ైష్టవ ద్వేష యోగువాది 

ముఖము చూడ(దోగదు పుణ్బాలకును 

గాన 'మనము నొండు కడ. జేరి బై వ్షీబా 

169 

లేగి 

రాఖన య వేయ రమ్మనుతివ 

బు నుకొని చోరవృర్త్న నముచ్చ తగా. గొని వచ్చి నట్టి యీ 

ధవము నిషిద్ధ మేనియను దామరసాశుని భక్షకోటి కిం 

పున త్స గూర్ప్చుటయు 6 మణ్యముగాన నవై ష్ట్రవావని 

ఇని ద్రవిణం కల్మషయిః వొచ్చుబ కాపృదమౌ తలోదరీ 

విప్పు చిహ్న విహీనుని విష్ణు పాద 

భక్త విద్వేష్ నన్ఫళంలు( బల్కు వాని 

ఎఖ విలోకన సల్హాపషలు సమస్త 

నరక హేతువు లశయంబు నరసిజాశి 

శకి యంద వైవ్లవానని 

పకి యాయ మర్థి ౩ష్టవ |ఇెటికిదు 
బారి. గూర్చు వాని సంగరి 

యతివా కొజగా(డు సజ్జనావళి కెపుడున్ 

ఆవె మొదట నెనరు( జేసి ఎదపం జుల్కన( జూడు 

నతడు విజ్ణ భక్తు;డై న(గాని 

యనయ మనృతి వాక్యు( డగుబాని వైష్ణవ 

ద్వేష్( జేర దగదు శిష్టుంకును 

180 

181 

162 

మూ మనలమొండు, 'మనరియు' వథమయందు విలతణము 



నే ప్పమాశానము 875 

తేగీ జగరె యాచన కన్న హాంనయిను లెదు 

విష్ణు చినా విహీను(రై వి?౧మం ద 

వైస్ట్రవుండగు దాడజీసాలు వ్యా 
యం కంటెను లేదు పాపంబు తరుణీ [164 

సీ. అటుగాన శ్రీ వైష్ణదారాధనార్థమై 
శర జోర వృత్తి నేం జేయవాడ 

విషయందుకొఆకు( గావింపని దొంగకు 

దోషంలు లేదు నిర్దోషి యగుట 

సీ యుపాయము కన్న నిరరమైన యపాయ 
మేమియు గానరా దిందువదన 

(దక్క రక్షణ మండు దల(వంగ నెక యని 

వలికి వరాంతకుం డేలయుమతిని 

ఆ వె ఖర్గదాపధరులుగా మించు థిటుల నే 

మాబురై న వారి మహిత వృక్రిః 

బేసి భయము వీడి చేకొని యప్పడు న 

భార్య డగుచు ఎడల ధి ర్నొబవమి 166 

వరకాలు(డు నే యోపార్లిక వి త్తంలున వెష్టవారాధనంబు సల్బుటి 
జూన్ a _ ఒన్ 

ఆవె ఇర్గ చర్మధారిగా' |ికొకేంచు నా 

ఎనుడు భటులతోడ గహన సీమ 

పౌబ్బ యందు నొక్కో వివాసుు చేసి 

యిండెః జోరవృరర్తి నొనరు మదిని 186 
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ఆనర్గగం బగు మార్గం బావరించి కొని యుండి విష్ణు చిహ్న ఎహీనులగు 

పధికులవలని రక్ళాదికంబగు ధనం గైకొని రగా ద్రవ్యంచనంకేసి 
యనప.తంబు మహాత్మకంబగు వెష్టవ నహ్మన కంబున కాశాధనంయి 

గావింపుచు సంపూర్ణ హృదయుండై యుండి నంత నొక్కు సమయంఎివ 

వైష్టవ వియుండును ఐలియుండును నగు పరకాలుండు ధనార్థి యగుచు( 

దా రాకిరియం నొక్కు నగరేంబుం జేరి యందు(గల వైన్లవ ద్వారో 

పొంతంలబునం దధివసించి యన్న యెడ వా గృహణి న్వర్ణమ్మాతింబు 

హస్తంబునం గొని గృిహయి గెఉలుటం గని (పఖావిచ్యోతమూనం 

లును దిత్మోరి స్థంబగు భుక్త భాజనంబు సర్యగహించి నవ్పడ యుబ్బోఏ 

గురుభ్యో నమ యని చల్కి వెండియు. గృహంబు( (బవేశింస నచ్వాకంబు 

నంజేణ యా 'తస్కరేంచుండు భయాకులుం డగుచు నికి వైన్టేవ 

(దవ్యం ఎనీ కమ్మఆ వాపాాల వా ద్వారంబినం దునిచి యంద్ యధి 

వసించిన 

ఆ కాంకారత్నయి ఫీ 

యాకుల రిశ్త్వమువ సర్వ మాత్మేపన క 

సోకత నెలుంగ6 జెసినీ 

నాకుళల మనీఎ తోషకాయత్తుండై. 168 

తేగి చిక్త మిగురొత్త నవైఇర్ణేవోతముండు 

తనదు సతి పలు నట్టి వృకాంత మాం 

కించి మానిని నాకు రిశీంచి చూడ? 

దెలియగా నౌట దీని శే ౬ రేటవఆుతు 180 

1 మూ చకుష్కవీంచుంతు. ? నాలుగు విధముంగు దొంగతవమలు 

చేయవా( డనియా” 



సప్త్రమాళ్యాసమ 

ఆనయమ్ము వైవ్టవారా 

ధనమాకొఅకు భక్షి ఇసి రతర మళియై 
ఖునుడు పరకాలమునిపతి 

మనుకొవి కా ని పదార్థముం గొనియెం జుమి 

శరసిఇగంధి యాతడు ౮ంసక్టాండు వైష్ణవ వారిజాతర ౨ 

త్మరమతి దీని నిట్టు ఎముదారత? గ్రెకౌని యుండె నేని ని 

నరజిరఎయినవ్ మనము ధన్యుం మెతి మదినృ యమ్మునీ 

రుడు దయాస. దుడు నివారితకచ్మషచితు( డమ్యుగన్ 

ఆ మృదూక్తి విని మవోతర్ములు విరలు 

చప్ప వో ్రిములు నదార్శమతులు 
గాన వీరి సొమ్ము గైకొనరా దని 
ద్వారి సీమ సంర్ణ పా మిడియె 

అయ్య్మవసరంిన 

వనికామతి ముంగిట నుం 

డిన ప్మారంబును దిశించి డెందంలున సౌం 

పును గదుర మజియిు: దనపతి 

కనుపమ మతి విన్నవింప నాఫను( డంతన్ 

శోక మనస్కు(డౌచాం చన సుందరి! గూర్చి వచించె మానినీ 

యీ క్రలధౌత పాత మఠం డిష్టమతిన్ (గహియింపు మే నీ 
వా కుళోలాళ్ళు నేమిపలు కాడితి వప్పలు శేర్చరింపు మం 

చా ఏమలామళిక్టు: డన వాసలి యిట్టనె థక్రియ కయ 

gir 

170 

17 

172 

174 

175 
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తెగ 

తే 

JA 

ఏ నేమి కర్మలే దా 

మౌనిక్యోర( గూర్చి యొక్ళ_ మాటాడ్షిలిం బెం 

పూని పదా దార్యో కీన్ 

గారియరింబేసి యనిన క నిలెడు మదితోన్ 

“i యిద్రిఏ ఉంబివి మునివరుండు 

లత్శణజందశ నీటూఓ తలంగ్తు(జేసి 

మెపరి వైన్హృలని రన మది చెజింగి 

చ్వర్జిప్మాల మట నిడి గేనియె గరివ 

సపస్తుతమగు ని, చెప్టవ 

వన్తువని శంంల బి నివర్కు(డు దానిన్ 

వాన స్పర్శ చేయ! 

న్వస్థలమ ష కేగప'లు చంచలనయచా 

ఇచ్చి వాంగంటళోడున నెంమి నివు 

ఇవేం తి వో వామోయని 
కాన మాద్చిఎఎిు సీమ వింలు(ఖూడ 

చ్టమగునట్టు వావాష్మా రాం వగుట 

టబ్యనాళ్ళాది పాష ల్ పానిపో్కో 
నిమ్క్చేతిని తేన ఘీవియందు నీరజా ఇ 

లలన ఓ న్టవావరాధ య నొకబ్బ 

దేఎ నశీయిందిపౌదు నిర్జ్మిద్ మగుట 

భార్గవ పురాణము 

176 

177 

179 

179 

180 
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తేగి 

ఆని యి విధమున నార(డు 

దన సలి భర్జింప విని యదారగుణుం డా 

ఘను(డు పరకాలు డా గృహ 

మ నుకొచ్చి కదంఘి వద్మమారి కెబ(గి యసెన్ 181 

చైష్టవాత్తరు స్కువతరై ధవాఢ 
యూ మహాఆనని యొనర్చు టిది యథార్థ 

మెస్మ దపరాధ మీ వన్ముగహ (జేయ 

వలయు భారముగా అత దు డిన 182 

ఆ3 ఐఎఇవిధయిలం (బార్జింపునున్న యంవిం ఎాంకకుగా = గి 

యాదంపతు. లిరువు రనేకో శ్రమ స్తవం ఎంచేత నమ్మహానులావుం గొని 
యాడిన వారల నూబడించి యా ఖునుండు ఎదాజ్జివడిసి స నికేతంంమి 

(ఐవేశించి యననరతంబు మహనీయంఐగు వైష్టవాాధినంది గావింవు 

చుండె నని మహాయోగి మావాత్మ్య్యంబును ్రీమంతయును న భార్గవ 

పురాతో త్రరణండంబు నందలి యేకతిణాధ్యాయంబు భక ఎరాయ 

ఉండగు నారాయణుండు సకం (గక్షాధురంధరుండగు నరునకుం ప్పి 

చండియు నిట్టనియె 188 

అనుదిన మిట్టు పరాంతక 

ముని పథికుల వంన నధికమును విషలవు నౌ 

ధనము (గ్రహించును విడుచును 

దన సరజీని రాని ఇనవిళానమూరి నౌగిన్ 184 

1 చూ ౦న 
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ఆవె 

కేగి 

జా 
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సుకీరుండై యూశలి గొను 

కరి రీ వష్టలం కొనంగును నవృం 

బకిలంకి గ.ణుండు పరాం 

రత మౌనీం దిండు భి తర్పరమలిలై 185 

అ ఘనుండు తేష్టవారాధనముకొల 

కయనమున వసీంచి యఖీరి దికల 

వరయు చుండె రాతి రనుట దొలంగి యా 

హోర వోంఛ వాసి యతుల మకిని 186 

ఆంకీ( (వియక క్ర డ్రైనద్దియా మునీందు 

వృాదయవద్ది దెలిసి ఒగదీశ్వరుండు 

శారి సంకుల్టు? ఉగుచు నుదార సరణి 

శిష్ట షకదాయి యేగుచు వాసింపుచుండి 187 

1ఆముులౌ గిళ్యబూక్తా ద్యనంతాదులు 

వనన మానెసులు వారి ముఖి 

దూగిషర్యులు నువోభాగులు సనకాది 

ఎఎసులును ఐవ్మజ పురవారా॥ 

దైవేతంబులు గొల్వ దామరసాతుండు 

మంగళ (ప్రదుండు [్రీరంగభర్ని 
ఒగముఎకును మాతయగు రమాదేవితో 6 

గూడ ( దాన్మారోవకుండు నగులు 

1 మూ ఆమలరా 
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తేగీ సకల ఖూరువా సయిచదయ్మ పకటమగు మ 

హా గహనవ.నం గల్గు పరాంతకారి 

యంబు గూజీది చమదెంచు నచ్యుతుండు 

భక్తుల కనియె సంతోవ భరితుండగుచు 

ఇత(డు వరాంతక!ఠతాపణ 

పతి వెలావట( చిరుగు నాదా (పాణం ఐగుటన్ 

సతఅము మ్యత్పియుంకు సళ 

హఠ మతుంగు వేయిమంది కతు నన్న ంబున్ 

ఇపదినము వై. షవారా 
ధన మొనరింపకయ పరమ ధార్మిక! యగు స్వాం 

గవళోడ భుజీంప(డు దా 

ననుపమ మలి(జేస్ యీ మవిత్ము(డు భ కీన్ 

ఈ విధమున ఐహురితుం 

నీ వైష్టవశీఖరుం డఖీన్సమగా న 

ద్భావమున మదర్చివయుం 

గావింపుచు నుండు భ_కి గంవాండగుచున్ 

తన మార్గీంబున ౮ాకయుండు జనసంకానంయివున్ ధనం 

బును లేకుండుట. జేసి చింతిలి యనంహూర్ణాత్యు(డై నిష్టచే 

ఆను మద్భక్షుల పూ వీరుద కనుళ్సాహంబి వాటింప్పు చీ 

యనమఘ (జుం డవార్చి ౦ ఐట నిరాహారుండుగా వ ర్తిలున్ 

188 

180 

100 

101 

192 

l మూ తపః 
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లేగీ ఆవని నిప్పటికేని మధారు ( డగుచు 

యౌర్గ గాగమనేంయి నెమంబు చేసీ 

కాంచుచున్చా (డు నాహజకందె నాదు 

భర్త పూ. యధికిగాగ భక్తి ౩ెంబ 198 

ధృకి గాయ ౨ నఎర్భయు 

నలిశయవగ నౌ నేను హర్షిత చిత్త 

స్థితి కాలి నైరి గావున 

నితని కఖీన్టంఎ ఎత్తు నిప్పు చే ననియెన్ 194 

రంగనాటండు సంరాలునకు మూలమం (త్ర ముపదేశిందుటి 

మహాభాగుండగు రంగ ధరాధవుండును సిరియును దా మిరువురు 

కాయా మనుః దోంఎతులై వివ్యతురంగాళ్ళతిం టౌల్బు పతంగి పుంగవు 

వై నెక్కి బంధురూప్మాల్ సనకాది భెక్షులుమ ననంఖ్య మవో 

ధనులును. చామరనీజ్యనూమలుమ  ధవళాతవతో  పరిశోలితులును 
శ కపళ్చది నిర్ణరులుం గొల్వ న్యగేనరుండును పురోధసుండునగు నట్టి 

గర్భుతో( గూడ దివ్యఖాషజ భూషిలాంగులును వివిధ వాది[త నిర్గ 

నృత్భగీత మనోహరులునునగు వధూవర లపార ధననంపదలు గాన్నింప్పుచు 
నరుగుదెం ఎవారి దారి పరాంశిక్షండు దిండధరుండగుచు నావరించి బవల 

ఇంపదాస్యిఅంబుంగు వాగి నవలోకించి విష్టు భక్తారాధనంబుకొఆకు దైవ 

= ంఎగాం (జాప్తంవైన [దవ్యంబని వర్షితుండగుచు మహాబలుండును 

ఖ్లచర్యధారియనై. ఇర్గచర్మధారుంగు. నిభ భటులచేత తఠ్శణంఐ 
నమస్త 4ఎ౦బు నీవారింనంకేసి మవోర్ట యిరలగు భూచణంబులును ననేక 

విసూల్మ టింగు రొత్నంచులును విచ్శిరంబులగు వసంబులును రజత 

అాంబూనది మయూనంభ్యింబగు ధనం ఇపవారించి పిదవ ననర్భంబులగు 

కీ న 
జూ చృధార్రియ,ఎచు 



న్రమాశ్వాసము $39 

న 

వధూవరుం నిఖిలాభరి ణంఎలుం గై కొని హర్ష సంపూర్ణ ఎానసుంక్ష గుచు 

వరుని కరళాఖ యందలి రిత్నాం,ఎశయకం నరసి విద్మిరి రళ్పాఢ్యంవిగు 

నిది వాగవతుంకొఆ కయెడు నని మనంబు" సంకల్పించి దాని ఎలార్కా 

రంలుగా. దేంఅంంం జీకొని యేతన్చిఖిలంబు ప్యైెయురియం దునిచి 

సరం క్రివంన ధిసిభారం వె ల్రికొన సమర్థుండు గాక ఆనహాతంబుకొణకు 
మహాబలులే ఎ నిజభటులచేనెని. గాకున్కి: బరికాయండు ఎరకాలు కరణి 

"కుద్దుండగుచు( ణురోఖసుండగు వృద్ధుంగాంచి బార్జికా నివు బాయిపరుం 

డవగుట దంచినోద్యోగుల మగు బూ కీభారిం బర్రికొనరుండ బభమం డిం 

లిబవా(డ విపు డిట్లు సేయుకంవ దట్లు గావింఎన నిన్ను దెగటార్తు ననిన( 
ఎరోధసుండ, పరాంతకుం గూర్చి యిట్లంర్నా 195 

ఆరయంయగ మల్యత మేమి దెంయఎంగ స ుర్జుడగాను నిను ని 

పరువు యల మాయంకు మల మార్యరిక శేథిరుండు గా( 

ఐరిగినవా/డు గావున గృిపానిం అన్కరవాఫ యన్చ న 

క్రజ్ భగవంతు? రవ్యయు( డుదారతరో స్త వరించె నప్పడున్ 108 

చలిని నిట్లు మాయచేత మం|తితేమైన 

భార మౌట నిజము వోరవర్య 

యీ దజాఢ్ము విడువు మిమ్మంత మువదేళ 

మిత్తు నీకు చేదు నిటకు రమ్ము 187 

ఆని చెప్పి వైస్ట్రతారా 

ధన పరుం దన నన్నిధికీ గుదారత( గొని య 

వ్వన వాతం డలని మస్తక 
మున గర పల్లవచు ( జేర్చి మోదబి తోడన్ 108 

1 మా కృద్దుందగుడు 



184 

తేగీ లేబువు స్పృ*యంపుచువు వాని దక్షిజమగు 

క రమంచున చాత్మంబుగా( దశర్చు 

మంత మష్టాతోరంబు నేమమన (జల 

వర్చోలుం డుపగేంంచ భవ్చు( డగుచు 

విమంంబై కళమై సిరి 

నమరిఏ యష్టాకరాఖ్యమగు మం తముచే 

నువహితుని మహాళ్యుని య 

య్శమల మరిం గ్రికార్థి ఇని యబ్యుతుః ంతన్ 

తనిడు స్వరూమం బాయిని 
గస. గొనేంగా. జేసె వేడుకం గొని నారా 

యణఖండు పరాయణు( డాగర 

ఇన వత్సిలు, డవ్యయుడు (నన్న హృదియణగై. 

సం షయోఘర శ్యామ వ్మిగనాండు పీ 

కాంబర ధరు(డు ఇనార్టీ నుండు 

నవరత్న మణిమయోన్నతి కికిఒండు ది 

మకర కంల ధారి మాధన్వండు 

కావిగ వై జఆయంతీ వవమాలికా 

(ాజమాబుండు శుభ్ర వదాయి 

జగదీశ్వరుడు కౌటిసారనవాణసుం 

దఠు(డు 9రారి భక్త వర దు ఉజాడు 

ఓ 

199 

200 



తేగీ నిత్యము క్ర ఎంపృతుండు నీరజాస 

నాగ నిర్దరనుకుండు సురర్థి మఖ 

వంచతుం డవృరోగణ వారయుతుండు 

గా నముల్లాసి యగుతు మద్గ్దాఢ మతిని 203 

క వామాంగ స్థిత లష్మీ 

భూమీ సీళాదులై వ పొలి(తులతో ను 

దామ స్థితి. గ కొని వారీ 

కామరసాతుండు సకల ధర్మాన్పదుండై 208 

వ వాలన్యఇన పర్మంశ ఏశాం ధవళాతహ్మత సరిళోలికుండును చేదాం; 
కేద్ముండును( గోల భాస్కర |పభాఖానమాచుండును నగు భగవంతుండ్రు 

దృగ్గోరరుండగుఓ యష్టాశ్షరాత్మకుండగు దా జగదీశ్యరుం గాంచి 

యనే ఇష్ణవ్నాగేవ రుండు వివిధ నిగమోక్ష సం_గ్రకంబుంం గొవియాడి 

మవాఖీయ హర్ష పాదుర్భ వుండును. నానం దాక పరిష్ణుకుండును 
నగుచు దేవ దేవుండగు కారి యమ్ముగహంబునం జేసీ యాలు (వబంధయి ౨ 

గావిందిమవానుఖాపుండగు నా|కీథవున కర్పణంబు సేయ నా మురాంచకుండు 

గృపాహూర్ణావలో కనంబుఎ నశనిం గనుంగొని గౌ(గిలం జేర్చి గారవించి 

పరమంబగు నిజధామంటబు గూర్చి ననియె నని మహాయోగి మా హోత్మ్యంఎయిను 

శీమంతయిను నగు. భార్గవ పురాతోత్తర భిండంంబునందలీ ద్యాతింశా 

ధ్యాయంబు భ_క్ర పరాయణండగు నారాయణుండు సకల [పట్టా ధురం 

ధరుండగు నరునకుం జెబ్బ వెండియు నిట్టనియె 204 

పరకాలుండు (శ్రీహరి దివ్యకేశ యాత్ సల్పుటి 

క్ ఆ౨ండటి శీ మంయండు ప 

రాంఠక మౌనీశ్యరుం డుద[గ పలాగ 

ధ్యాండ దివాకాంతము న 

రేంంత సుఖవకాంర చముపేవవాంతము నగుచున్ 0 



306 

తేగీ 

చేగీ 

లేగ 

పర(గెరు (శ్రీరంగము న 
య్యరోవిందాషాంతరంగ మా(శికజన వా 

తృరనీరుహ సారంగము 
గుదేకర మతి( జేరి భ_కి(గొరి యరత( గంఠన్ 

అందు. దనరాకు రొంగవాయకుని( గాంధి 
హర్ష నిర్భర వృదయు(డై యతనిపాద 

పంయకరువహ యగళముఃగూర్చి (పంత జేసి 
యార్జితాత్ముండు పరకాల యో గివరు'డు 

మహిని వద్దేవు నాపాద మ_న్హకంబు 

సంన్పృశింపుచు భక్తి సంన క్ష చిత్తు 
డగుచు గర్గద నిన్వ్వను( డగుచ్వు టీక 
వాస్త రోమాంచలుం డగుచు వింప్త మీజి 

నిగమ్ నిగమాంత సూక్తుల 

భగవంతుని నన్నుకించి వరకాలుండా 
జగతిం గొవ్నా ఇృండెన్ 

ఇగతీశ్వరు పాదసేవ నలుపుచు భ క్లిన్ 

ఆంత (శీ వేంకటాదీశు వరయ కొజరు( 
గోర్కె. గావింపుచును మనికుంజరుండు 
సారనదకళాతు(డగు రంగశాంి యాకు 

ఐడసీ [1 లమున డేగ భవ్యమతిని 

భార్గవ పురాణము 

208 

207 

808 

200 

210 



సప్తమాశ్వానము 

ఆట జనుచో మధ్యంచున( 

అటు స్యర్టెకరత్న సంచరిత సము 

ద్భట గోపుర సాలంబు 

తం మరి గగ్గొనియి గాంచికాపుర మర్డిన్ 

ఆ నగరోపనందనమునందు వసించి థుధోర్తి ' జెందు న 
మ్మానిని. గాంచి యత్యుతుండు బూధపుఃదన్ట భుజావ్మయండు ల 

4 నయకారియైన నరసించాండు భూసుర వేషధారి యె 

యానమిత (వళావుడంగు వ్మాకికు గాః కోర జి రికీస్ 

ఆరని కతని వర్గంయిం 

కలియ రుచు లూరునట్లి యన్న మొసంగునో 

చరి ఐరకాలు(డు మెనవేన్ 

దతమతి నమృతోపమాన దధ్మన్నంబున్ 

లేగి రాని ధుటియించి మనిరాజా ధరణిసురువ 

కనియె నీ వెచష (డవు భవదాహ్మయంబు 

నేమి వచియింపు మనవ డయ్యింది రేవ? 

డమ్మహవోక్మునతో( బల్కె. నలఘుమతిని 

విను మేను కాంచిశాప్తర 

మన కధిపశిధాన యష్టఘిజ వరోబంఎలం 

డు నని వ్యె- ండు తిరోహితుం 

డు నగుటం ఐరకాలయిని ఎడున్ వల్మతు?గైై 

487 

218 

2b 

a 

| మూ ఇంప 



8:8 
భార్గవపురాణము 

ఆవె ఆంత నకనియలయమ.( వొచ్చి నరసింహం 

(2 

ఐరువి విభుని గూర్చి (వజళింబేసీ 

యము కరిగి యీశు నద్యుతు భక్త(వ 

ల్స్లుని వరడు( గాంచి శంతనీము.వ PIT 

చివ్యస్తోో తంబిల నా 

భవ్వుం గొని యాడి [మొక్కి పరమద్యుతి నం 

భావ నిగు (శ్రీగిరి కా 

నవ్యగుడాఢ్యుండు మౌనివాయకుం డరిగెన్ 217 

మేలైన భక్తి గొని శ్రీ 
శె లారోహణము( జేయ కంకింపువు న 

వ్వేశం దన్న్ముని దత్పద 

మూలింబగు భక్త తీర్థమున వసియించెన్ 2189 

అందు దిన్నకయ మతి భ 
శ్రీం దలకొని పంక జాతు దివ్యాకృతి సం 
(కందన ముఖవినత పదర 
విందు! జతుక్ళుజాని ఏను వినుకించు కజిన్ 210 

శీత లనాథుండు శ్రీనివాసుడు జగ 

వ్మయు(డు పోషక భక్త మండలుండు 

వృథుల వత్సుడు దివ్మ పీకాంబర ధరుండు 
దురిత హారకు(డు చకుర్చుణాండు 
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తేగీ 

నమదర్శకుండు op చక గదా ధరుం 

తతి సుందరాంగు( డనంశకాయి 

హారకేయోర కోటిర మజీ న్నక 

కుండలాంగద భూవణుండు దివ్య 

గంధలిప్తాంగి కారుణ్య కలిశో జలధి 

శ్రీ సతీ భూమి సీళావిశివం డగుచు 

తవదు భక్తువి. గనుగొను తల(ప్క(జేసి 

వచ్చి కౌ(గిటి నాతని, (గుచ్చి యె క్తి 820 

జనకుని కరణి గరాంబుష 

మున గ్నాతము నివిరి యతని (జోచినళో నా 

మను నర.గు(దమ్ముల కెజ(గి 

యనుపమ మతి; బౌగడె నా పరాంతరుం డర్జిన్ 891 

పరకాలు(డు శ్రీరంగమున గోపుర సీ_ష్ట పాకార్ 

విర్మాణము గానించుట = శీల్పులకు మోక్ష మొసంగుట 

ఇట్లు స్వీతియిందీ యమ్మ వహోత్ము వనుమతిం బడసి దెవ్యంబురిగు హరి 

శ్నేతంబు రన్నియుం గలయం దిరిగి యందందు గల మూర్తులం గొని 

యాడి |కమ్మణ కర ంగంబున శేశెంచి యా Boor భరకు సాల 

నప్తకయి. గావించేదనని మనంబున సంకల్పించి స్తేయో పార్టిరంబురిగు 
వస్తువులం వేసీ శిల్చులచేశ దిదృతుజన వృజినహరంలులును సగో 

పురంబులాను నగు సప్త (ప్రాకారంబు లుదారంబులుగా6( గావింప వా 

సమయేందనం దభావం అగుటంబ్షేసి (ద్రవ్య వ్యసన దింకా వరు 
డగుచు ఇనంబులచేత  వాగపురంబునందుండు. స్వర్వమయమగు డైన 
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రా 

(వతిమ గాళింది నీఒ బరింబులికో( గూడ దా వందు జని పవ్చాబ్టుం 

డగుచు బవావిథోపాయంబుఎంబీని దాఫం గైకొని రంగక్నేఅంబున 

కరుగుదెంచి శయల్పుం కది యొనంగి దృఢంబులును నాయతంయిలును నగు 

గొలంబులు సంపూర్ణంబులాగా( గట్టేంచి వెండియు బారలచేం ముప్పది 

రెండు మంఓపంబు_ నిర్మింపంజేసి యప్పరాంఠకుండు ధనంబు 

యాచింఎుచు వా శిల్చులక్షై ధనం బెటుని నివ్వ గలను వరమంబగు 

కైవల్యం వొసంగెద నిదియే కై సంకర సమంబని చిత్తింబున నిశ్చ 

యించి వారల నావయం బక్కీంచి యగాథంబగు కవేరికా విమల నలి 

లంబు నందు మనంగింకేస్ శిల్చులకు శాశ్వతి యగు మృక్తీ నౌనంగు 

మని క్రవతి యగు వరిం (బార్థించె నివిధంబున భర్త వర్పలుండగు 

భగవంతుం దత" దేశ! (నార్థికుం డగుచు వారి కందశికి యోగి దుర్లభం 

ఐగు నపవర్గం గోనంగ నాకింక ఎందణ మణి భాజమానంబులిగు 

విమానయిలతో[ గూడ నిధీక్షింపుచున్న. నిఖిం ఇనుల కాళ్చర్యంబుగా, 

ఐరము పదంబు! గూర్చి సని రనంశరంబ 228 

వరకాలు(డు జె నులమ (తికవియను 3 వగురువి ఆయించుటి 
ఓ qa 

మహి సువర్ణ (ప్రతిమా దోరునిగ నిప్ప 

రాంళకు( దెలిసి రయంబు తోన 

నరిగి !12ైవ మనుమ్మలందజు నర్వంటు 

భూపతి ౩జీ(౧ంవ భూరి బలు(డు 

పాండ్య భూపాలుండు దారి వాక్యము విని 

తనదు దూకలదేత వనజ లోచ 

నపియ ఐరకొలు నయళాలి రావింప 

వా ఘనుం డామనుజాధివాథు 

1 మూ బొర్ధ 
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ఆరె సభకు టోయి!కైన జనుల నందజగెల్చి 

మర్తి దంతి స్కో మలయు చాక్మ 

విజయ నిస్వనంయు వెలయింప గా ర్రిశే 

యాంోజాతు నిసులానువాదు 

క తికవి యనెడు శైవ గురుని 

నొకరుని చిదచిర్వికిష్టే మొప్పెడు మళ సూ 

శ్రీకముల నోడించి వరాం 

తకు(డు తదర్చిత నిజాం్యఘి కామరసుండై 

ఊఉ వానిని, వాండ్యభూపతివి వారిజలోచనుండై న శౌరి యం 

దూవిన భక్తి గైకొని సమన్నతిగా వసియింప జేని య 

మ్మాని కులాగగణుఇడు నమస్త మతంబులయందు నెక్కుడుం 
గా నియతో క్రిమై నిలిపె గన్గాన వైన్షవమౌ మతం లిరన్ 

క్ పంకజనాభుని కృపం ఇ 

|కాంకనులుగ( ఖీఎ వారి నలఘు మనేషవ్ 

కంకి లుడిపి సోషింఎ ని 

రంకుశ నిగమాంశ సరణి యగు వాక్యచేన్ 

asl 

223 

226 

226 

సరకాలుండు యోగగనమారికో రంగనాథునియందు లీనమగుట 

ఆంశ వెండియు నుతమంబగు రంగ షేరంబుక. కేతెంచి థారాతోం 

= గడ విరక్తుండై శ్రీరంగపతి నభ రంబ ననుమకిం ఐంసీ మహాయోగి 

యగు పరాంళకుందు యోగనేమాధింజేసీ యతేనియంద ౮నంబె పరమ 

వద్ంబు( జేందె రంగేకదాసుం డగు నీప్పరకాలు పుజ్యురరితం చెవ్వరు 

1 మూ బౌద్ద 
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భడ్తింజేన వినుచుందురు వారి లధిక సంపదల నొంది పిదప నీశ్వురుండగు 

హరి య_త్తమావ్యయ నిలయంబు( జెందుడు రని మహాయోగి మావోత్మ్యం 

ణము శ్రీమంతంబును నగు భార్గవ పురాజో ర ఖండయి నందలి 

కయస్రియాధ్యాయంబు భక్తపరాయణుంగు నారాయణుండు నిఖిల 

(వళ్ఞాధురంధరుండగు నరునక్తుం జెప్పిన 227 

శా _అఆదిక్యాంతరవరి భర్త నికర స్వాంకాయిజ (గోడ వా 

సా దామోదర భారోతిశ గిరిక న్యాధీశ రృగ్చంథరా 

స్వాద స్వార్యమి వయోణయుగ్మ కరుణాపాఖోనధి |కీధరా 
గోదామానస సీరజాత తరణీ గోపాలచూడామజీ 228 

క. * జయవవిమతవరా (తిక 
వి యతోక్త మఠ్యపవార విపుతరవచ 
శ్చయ వరకాల మనీ వా 

దయ పంకీజ భృంగ రంగ దై శ్మవిభంగా 229 

మాలిని నరస వృదయోభేలా నర్వభక్రానుకూలా 
నిరుపమ గుజశీలా దిర్జీకారాది పాలా 

భరిత భవనజాలా భవ్యగాంగేయ చేలా 

విరచిత కభలీలా వేణుగోపాల బాలా 280 

గద్య 1ఇది (శ రాజగోపాలకృష్ణ కరుణా కటాశ్న వీక్షణ నంఠిబ్ధి పాండిత్య 
ధుర్యావవరకావనీమండలాఖిండ సా[మాజ్య ధారేయ న్వసమర్థతా కృత 
పదవా ధజంధబారవ విపరీత పశన్యకియా ఢిల్లికాధీక. దుందుభిధ్యాన 
కోలాహం వానుమద్ధ్యతాంళ కనక దండీకృత హీరకలశకీభూత నందిపిశ 

1 మూ జయని మకవోర “జె నళ బ్రమునకు ఐర్యాయముగా 'ఆయేని'కల్ణము 
పానస్థానమున (బయు క్రము మూ 2 ఇతి 
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(వకావకీ ర్తి (వళావ కోసంవంశ పయః పారావార రాకా సుధాకర సేతాంబర 

నాయక పొతే రమణ భూపాలక పు[క రశ్మమాంవా గిర్భకుక్తి ముక్తా 

వల రాఘవ భూనాయకాలిధావ సౌందర్యణిత సుమసాయళ అవారీపామ 

గాయక (వణీకంబైన U మవాఖార్గవపురాజంచునందు గోదానరీ ఏర 

హంబును విస్టుచిత్తుండు (్రీరంగంబున శేగుదెంచి U రంగనాథ! 

ార్థించుటయా నమ్మ వోనుఖావుంఠరు_ సపరివారంబుగా ధన్విపురంబున 

కుం టోయి విష్టుదితుఎ కన్నితం. బరిజయంలుం గాంచుటియు' ఐరకాఆ 

ఆననంబును గుమ దవల్రీ వివాహంబును జోళమహీకాంత పరాంతక సంగ 

రంబును ఐరకాలుండు స్రేయోపార్ణిత విర్తంబునంజేసి నిరంగరంటు 

వై ష్టబారాధనంబి స వ్చాటయ రంగస్థల గోపష్పర్యపాకార నిర్మాణయికు 

శిల్పి మోషోపాదానంబును దిగికవి మరవిభంగయిను ఏష్టుఠ త్మ సిద్ధాంతంయ 

వను కథలుంగల న వ్రచాక్వాసమా సంపూర్ణము 



లేగీ 

త్తేగీ 
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అష్టమాశ్వా నము. 

తగోదాపియే దేవత 

యాగిమనః కుముదచందో యురుతర విధవా: 
చాగినగిరివాపొ క 

రీ గురుళరకీల సురప్పరీ గోపాలా 

అచరరింప్తము దేవ వూయణునకు 

భి విచ్మాధురంధరుండై ఎ నరుడు 

పలికె [బణివ క్రి జేసి సంభావ్యమతిని 

భక్తి దరుకొత్స నిర్మల సూక్తి గదుర 

నకల బారు జన్మ మిజ్ఞగమునందు( 

ఐర్కిరివి నీవు (పేమచే( బంక బాతు 

రూవలభేదమ్ము లను! జేసీ రూఢి కెక్కి. 
శేషధూతుండుగా మించు శేష! డెప్పుడు 

పమల మగు నతని యవకా 

రము ఐర్కు_టలేదు మౌనిరాయ మవోత్మో 

యథీమలమతి యని వచించెడు 

కమనీయాళ్ళతిని గూర్చి కోతూహాలీదై, 



"ఆమ్టే మాశ్యాసము పగ 

క్ 

నీకి 

aA 

నాాయణమని యా కిక్ 

పారాయశఖని వచింగరె భవ్యమతీ ఫి 

కారూఢి దీని దెల్పుట 

శై రంజిలె నాదుమది సమంచికేలీలన్ b 

శ్రీ చృథుపుం వర్హనను 

విను స్రావధానమువే నో 

మునివర యిప్పుణజ్మచరిత మును చీకు నయం 

బున వివివించెద విశంగో 

రిన చారల కల్మవము వారింపగ జగతిన్ ' 

సంగతం ఐభ్ర స్రవంతికి దీటుగా? 
బౌదలిడు నిర్మల నదులు గల్లీ 

పాకశాసన వన (కత అెంపొందుచు 

నమితంబుంగు నందనములు. గల్లి 

యమరావతికి సరియై దివ్య సంవదం 

దనరారు పద్టిఐరతులు గల్గి 

కృగువశిస్థాకేయ బుష్ సమానస్మంధు 

కైన వ్యిపులసంచయమలు గల్లి 

యేమరు (దావిడ దేశయినలిదు సర్వ 

భూరములకు మనోహరంయిగ/ దవర్ని 

నంతకాభిల భాగ్యెక సరణి బౌల్బు: 

బ్బృథివి విభవాస్పదంబు U వృథుపురంబు; గ్గ్ 
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చ అనుపమ భర్మరర్న ఇదిరాలయ గోపురరాట్ గల్లి నం 

దవతతి నుల్లసి ల్లి సముదంచిత నిర్మల నీరో సారమై 

తనరు గరక్చోయంబున నుదారమునై ద్యిజరాజచె క జా 

ర రచిరసొఖ్య నంస్థితి విధాయకమౌ పృథుపట్టణంబినన్ a 

సీ. తనదు నిర్మల మనం ఐనయంబు! గమలాశ్ష 

పదపర్మ మునకు బంభేరము గాగ 
దనము చూడ్కులు సౌంపుగొని వనమాలి కం 

ధరమున కలువలదోండ గాగ 

దగదు వ స్తంబులు దామోదరునకు సం 
కుద్చంబులై న పాదుకలు గాగ 

దఏదు కర్టయిలు వవజనాధ కథామృ 

శమునకు విష్పలకూపములు గాగ 

రేగే దన యలిపాయ మితరోమరో [ప్రకాంయి 

గాఢ కామి సమనకు భాస్కరు(డు గాగ 

దగు మవోసూరి వంశ వర్గను(డ ఖునేడు 

వెష్టవ్యాగేనరుండు కేశవ ద్విజాండు 9 

శేషండు రామానుజు(డుగో నవతరించుట 

క ఆ వైష్టవున కనంతాం 

శావిర్భవ్ప! డమితి తేజు. డగు తనయు(డు సం 

భోవిత విశిన్టమశ ర 

శా వహ్మడు దనర్చు విపుఎకొలూరాలియై, 10 



ఆన్టేమాక్వాసము Be 

వ చె తమాసంబునందలి కుభదినంబుసందు మంగళ (వదంఐగు వానా) 

నషరేంబు నందలి చభఎగ్నంలునందు. [కారుర్భవించివ యమ్మ వాను 

భావువకు ఇసకుండు ముదంబునం వేసి రామానుతాండని సామంబు 

గావించి it 

సీ మనకరాత్ముం డగు ఎనకుండు తనయుని 

ఐంచనంస్కార నంపన్ను ౬ బేసి 

యుపనీతు( గావించి యపరిమితములు గా 6౬ 

దేనరారు వేదశాస్త్రములు చెప్పి 

కూడిగాం og న్యకూపపా గావింప 

ధేన్ము' డాత(డు దన తం్మడివఅవం 

(వాకు! డౌటయు( బరికింరి రన్మాత 

యగు కాంతి మది మవావార్షమొండ 

లేగ యౌవవస్థిరి, బెంపొందు వార్మజమ్మ( 

గాంచి జఇనకుండు బంధు సంకలిత డగుచు! 

ఐరిణయము' జేసి నిగమో క్త సరజి గాంగ 

నిరతిశయ సుఖశా వా్ర్( ఐరగు మదిని 12 

శామానుజూ(డు కొంచిప్పురికిం జని వరడుని సుతీంచుట 

క అంతట రామానుఇముని 

కాంతు(డు పళ్ఞానీలి గౌతూవాలియై 

సంకేత భర్మావృత గృహ 
నంకోతి గల కాంచిన్నెరికి” ఆనీ యత్చోఓనీ 19 
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చ. పరల నమ స్తలోకవిభు భాన్కరకోటి నమ్మసభున్ (ఐభువ్ 
వరదుని భ క్రవత్సలు( గృపామృత వారిధి చివ్యకాంచనాం 

ఐరు ననిక్యాభవర్దుని విభాసితసుందరగాతు దై త్మ నం 

వారు వనమాళికోధరు నుదార చతుర్భుజ ( బోషేక్యనజాన్ 14 

న్ ఓ వత్చ కొస్తుభాందిర మహోరస్కుసి 

సతుల వనన్న ముఖార విందు 

సైళసాక్షుని దివ్వచందనచర్చితు 
జగం రుణాపాొంగు నుందరాంగు 

కీ9 భూమి వీళాది సేవిత్మపాళవు 

కార్డ్ శౌమోదోకీ శంఖ చక్ర 

నుదకథారి నన ంలాది వత్య ము 

వల పూణికు! గమం వాళు 

తేగీ వోరశ్రేయాకంక్నకోటీర కుండ 

లా౭గదాది విభూవితు నబ్దగర్భ 

శర్య కక సనక ముఖ్యజననుకార్యఖ 

వర్గ పర్యాకులేశణుం డగుదు( గాంచి 16 

శ మనమన్ సంతోవింపుత 

(టైతి లిపీ నిగమనందస్తవ! వజీత్లను డ 

చ్య్వనవాయని గడి మదం 

౨న ఖ రంగోని కరాబ్దయులు మొ%ది యటన్ 16 

1! ఇఅదుతుంఎ 



అన్టమాళ్వాన ము UT 

అనె 

(శ్రీమన్నారాయణ హరి 

సామ్మగిరినింయ నీదు చరజంబులి క 

ద్దామగతి కరణు చొచ్చెద 

ళూమీధర కౌరి విథిల భువన శరవ్యా Im 

విగ కరిరాయే కాకక విభదాయ్ 

ఇంచిరేకాయే యాజ్యేశ్వరాయ 

శ విష్ణవే నసర్వశేవిడే నర్వ ని 

యంతే విభూతిద్వయాధిపాయ 

నిఖిలభో శ్రే ధర్మిణే (తిలో కేశాయ 

పుండరీకాశాయ బధనుకాయ 

ఇన్మనంస్థీతి వివాకన కర్మ ధారిడే 

కే వమోనమ యని దివ్యమరి నిల 

బొగడు బాత నిన్ను భగవంత గుజవంత 

శాంత వార్థి రాజ్షిశాంత మౌని 

కాంత హృదయ వంకజాంతరబాస య 

చంఠశాయి ప్లై భదానపాయి 18 

ఘను(డ వగునట్లి నీవ లోకమ.లశేల్టీ 

రచకడ బోదు సత్పీతి రమ్మమూ ర్తి 
జగమురికు( గారణములుగాః దగిన యిరుపే 
దేదము తత్త్వయిలకు రాజవిద్ధ చోరి, 19 



400 

త్తేగీ 

త్తేగీ 

జలజావ యస్త భూ ఆ రూసధారివి 

వరమాత్ము,డవు వరాత్పరుండ వగు! 
వారి పర్యబహ్మంబ వచ్దిబనుత పరం 

లోకి శౌరి దామోదర హరి 

పజ్కమూర్తి నహ్మస మూర్ధ విశ్వాత్మ న 

హ్మస్రొతు/డవయి నవ్మ్శాన పాదు, 

డవయి భానింతు మాధవ సర్వగతు(డవు 

యజ్ఞస్వరూ పివి యజ్ఞిపలీవి 

యీజ్ఞలో క్షవు నిత్యుండ వద్దినాళ్ 

లోకలోజివి లోకక్భల్లోచనుడవు 

నధ్యర హవిస్సు వగుదు వవంతేశాయి 

అాశ్నతుంచన్న గురుడవు చక్కపాణి 

ఆచ్ముతుండవు సర్వలోకాధిపతీవ 
యవల (శ్రీమదనంత కల్యాణగుణ సు 

ఢ్రాంబురాశివి రృష్ణండ వంబువాత్య 

కాళ్యతుండవు సంతర్రై శ్యర్య ఖనివి 

భాగ్గేవ పురాణము 

21 

దేవో నీ వకారవోర్యూండ్రవు (శ్రీరూనీకోదీ నాయేకుండవు (వళుండవు 
గాన నీవ ఏక్యంది.పోవరించి యత్యతిష్టద్ధిశాంగుశం ఒనెడు (వత్యర్ణమూర్తివి 

గదా పురుషోత్తమా. నీవ యేమృతంబువ కీగరుండవు వ్యాపకంబుంగు 

మంతీంబు లీవయగు కతన సనాకమండవు బాసుదేవుండ వాదిమధ్యాంతే 



ఆస్టమాశ్వాసరూ 

తేగీ 

401 

రహితుండవు బద్ధసా క్త్విక వ్యిగవుండవు వవ వేద వేదాలం గమ్ముందివు 
'వేదవేదాంఠంబు లొనర్చు మవినుఖిప్పంగవు నీవ సర్వళూకా 

త్మవు సర్వోభూక్నాక్షయుండవ  విభవండప్పు పరుండవు స 
నర్గస్థిత్యంతకారుండప్పు నీవ యమక స్వరూపుండపు ౧వ 

షడ్గ జె శ్వర్వ సంవన్నుండవు నీవ సర్వసాక్నివి నీవ ర్వగతుండవు వ్ 

చతు పంచనవవ్యూహ లేదాళ్ళేతివగు నిత్యపద్ధుండవ్న నీవ హేయ (పరి 
భటుండ్రవు నీవ యవిశారుండవ నీవ హరివి నీవ చిదబివ్చొథుండవు ఏవ 
యిజ్ఞిగంబు. దేహంబుగా( గల్గు దేవుండవ్వ నీవ నర్వజీవులతు నర్వ 

అర్మంబులయందు! (బేరకుండవు భవత్కటాషవ?/ంలువంన లోకం 

పరమగితిం [బాపించుచుండు విచేత స్థాఎతంయిలగు లోకంయిలు నీ చేత 

|ఐవర్తితంబు లగుచు సీయంద! ఏరింయం ౨(జింది (క్రమ్మఆ నీయ-ది 

యంకురితంణు లగుట నీవ సమ స్త ప్రావ్య ప్రాపకుం3 ఏగుదు వఖిలపారికా 
భక్తుల కీ వభి౮ాఖీవ్ట _పదుండవగుట నాత్మ స్వరూపీవగు పవ సర్వలోక 

₹రో ఇ్యండపు మహాత్ముంగు _వన్నుల పాపంయిలు హారియించి పరమ 

పదం బొనంగుదువె భారంబులు వీయండు శ స్తంబులగునవి క(కార్పరగ్రి 

లక్షజంబు అగుట కరజాగఠ వచ్చంండ గు నీవు వాని కధిమండ్రవగు దు ) 

సీవు సకల లోకంలుల కుపాయో పేయ పాలకుండవు నీవు దాతవు గోప్తవు 

నీకందె వితకుండగు (పళం డెవ్వండు గలం డని మజియును 22 

నీ పదాల్థియి లాక్మాబ్ది నింయములుగ( 

బలుమరు నురీంఠు( (వ్రిత్యతవరు/డ వగుమి 

యమరరాజ | పవన్నా వభాధిపాల 
(పోవుము (పపం వాథ సంపూర్ణదాత క్రి 

మూ పరిలియ్యంబు 8 ము (కిమిరవు 
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రామానుజుడు యాదవ వకాకుని కడ ళాచ్చుపళన మొనర్చుటి 

౯ ఈ మాడ్ దేవదేవుని 

స్వామి నఖ లోకగాథు వరదు మవోత్మున్ 

రాచూను2 మునివర్ము(డు 

(వేమ గొలిచి యంత వం దలీష్టత నుండన్ 84 

రేగి. అందు నిగమాంత శాన్త్రంది నదికరింప్ 
యారవ్తనిం జేరి యాలకమ్మణాఖ్యమౌని 

యతని మ్లను దచ్చాన్త్ర మము మతిని 
పరనచేయుచు వచట నావాస మొంది 25 

క నిరతోంబు శ్రీకరిధరా 

ధరవరు వరదాయి భ_క్షతతి మందారున్ 

బరమ పీతి భజింపుచు 

నిరయగ లచ్ముణ మునీం్టదు+ డ్రలరారు తేజిన్ 26 

చ నికవమమూ రి చోశధరజీవరు పురికి (ఐవ్మారాశసుం 

డురుతశర మషేగముంగొని నమన్నకి సోయియ ధ్యాతిగల్లు నె 

వృరువుల చేతి నేని బరిపూరిత మంత విఠశాన వద్ధకిన్ 

గరము దొలంగకుండె బరికల్పిత దున్టమద్యోగ వృతిమె 27 

తేగీ రమ్మమతిబేసి మంత తంకోముల చేతం 
దొల(కగా నెవ్వ(డేని ళప్తండు గాక 

పోవుటయు రాకా లవ్మఆముని నమేతు( 

డైన యాదవ! బిలిపింప నా ఘనుండు 89 
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చోళరాజప్పుతికి సో(కిన బహ్మరాకుసీ యాదవ! వకాకుబి దూలనాడుట 

చ 

లేగీ 

వేగి 

ధరణి సమస్త కిష్మనంహితంబుగ( దత్పురి, జేరవచ్చి ని 

ర్పరగతి బవ్మరాశ్షసు(డు బబ్టివ యానృపప్పత్రి(గాంచి వి 

స్ఫురణకు డైన భికుకురు లూస్థరియందు సమస్తమం్యతముల్ 
నిరుపమయెన [వద్ధి(గొని నేర్పిన వాండగుతున్ ముదంబునన్ 29 

ఉగలీజాషరంబురి నొప్పు నుగ 
మంత్రముల నథిమంకిరిచు మౌనివరుని 
యోదవుని బ్రహ్మ రాశ్షసి యరసిలెక్క 6 

గౌనక దుర్వారమూ (గె కొని రయముగ 0 

ఆందు గలవార అద్బెరువొంద నేం 

గణవ సేయక దుర్మధ కలితయగుచు 

నఖిల జన్మయు లెతగిన యట్టి వేలుకు: 

బలికె యాదవ యతి. గూర్చి యలఘుమణినీ 81 

గురుతరుండగు $్రైైలే 

శ్వరు యాత్రకు సతత మరుగు అనతేతుల రవ 

స్ఫురణం నంఠరట నిండిన 

సరనస్థితి దాని వినచు నంరంభ్రమ గాన్ é2 

విశాలంబును మనోహరంబుమనగు నముశ్చుళజ్ణ తమంకైరవ ౧కర 

పరిమళా స్వాదనమ త్ర మధుకర రుంకార నిరాఘాటంవిగు కటాక సమీ 

పంబు వందలి వల్మీకంయినం డీవు పూర్యంలునం. దుడుము వగుచు 

పథికులగు ఎస్తవుల భు క్షశేషాన్నథతషఆంగావలన వీదృళంంబ, ఎ 
రూపంబు గై కొందేవి ఫితుకా మన్చ్మ్మంు ఒదించెద వదె? = ౧08 



లేగీ 

మును నేను మహాయజ్ఞం 

బున మనుకొని యాజక ర్కమను జేయగ నా 

కుమ మంత్రలోవ వశమ.వ( 

చెనుపొందెను రాషసత్యమును యతికర్యా 

ఈ దృవండ వయిన ంవావు నన్వారింహ 
గా సమర్థండవు గావు యతివ 

యఖిం చేతన రతణార్థమె శీేషాంళ 

మునే నవ కీళ్ళ (డై. సౌలుచువా(డు 

కోరుణ్మ జంధి యీ ముడు రామానుజ 

ముని దక్క నితేరుండే పురుషుడేని 

నాదగు నిట్టి ఇన్మము లాప(గా( జాల 

డిమ్మవామవాు! డాజ్ఞ యిచ్చెనేని 

నీ య-కిః బోసిపోయెద్ నేనటంచు6 
బలికి రథ్మజము? పాదవద్మములను 

(వాలి నప్పుడు బోళభూవరడు యాద 
వ్యవకాశ8 యతియ వవార్యమతిని 
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84 

కిక 

రామాను కాడు చోళరాజకన్యమ (బవ్మారాక్షస విముక్తం గావించుట 

నర్య్ణలశ్నణలశ్నికుం డగు లక్మఅమువిం (బౌర్గెంవ నమ్మ వోనుభానం డీ 

ప్రాకృత ₹రీరంబు బాసి ముక్తిం ఇను మని యాడ్ణ యొసంగిన యెడ గా 

(బమ్మారావసి యా గ్నాకంు దొలంగి నకలజనులు చూచుచుండ 6 అర 

మంబగు వెన్దవ లోకం గూర్చి చనియె నంక రామానుకాండు నయాద 



మాశాాన ఆగ శా ము 4౧6 

వుండుగా రాజుచే! బూకితుం డగుచు (గ్రమ్మజః గాంచీపురంబున కేగు 

దెంచి (శుత్భగ్థాపార్థ వాదియగు వయ్యాదవుం బరిత్యతించి. సర్వోవదారం 
బలం జేణ యనయం వితిఃయంబుగా వరరు చేవింపుచు నం దధివసించె 

నని మహాయోగి మాహాక్మంలుము.... టిమతంబును వగు భార్గవపురా 
బో తర ఇండంబు నందలి చతు న్రి ంశాధ్యాయంలు భక పరాయణజుండగు 

నారాయణుండు నిఖిల (పజ్ఞా ధురంధరుండగు వరుచకం జబ్బ వెండియు 

నిట్లనియె 38 

జేగీ ఆంత బసమయంబు ననుట మవార్థియిన 

లమ్మణార్యుడు భాసుర ంచణుండు 

పండితుండు మవోపూర్ణ పాదేపంక 

జద్యయం బ్మాభయించె. నుత్చాహి యగెచు ఇ 

క అన నూయణమనివ 

లిన వల్కాలించి శ క్తికేవల మకిము 

ఘనుడు నరుడు కేలు మొగిచి 

వినయంలువ నతని కనియె వఏిమలకరో కిన్ 88 

తేగి ఇల మహాపూర్ణముని యెవ్వం గెవ్వ డతీని 
దేశికుం డే మనుని యంగ6 దేజిరిల్లా 

న సమ స్లంబు నాకు నీ చెలు(గ( జేయ 

మతి కరేణ(వేసి నారాయణాఖ్య్మ మౌని 30 

క అని నరుడు ఊోడుకొనుచో 

ననురాగంబున ( గృపారసాయత్తుండై 
దినమతిరేజుండు చిరం 

తనమని నారాయణుం డుదారత నుడివెన్ 10 
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భార్గవ పురాణము 

మహాపూడ్డ నుదంఠము 

వానారత్న ఏచ్శాత గోపురమున్నై నారాయణ (గామ ము 

ర్యానోపేతమునై. కవేరతనయో పాంతస్థమె యెప్పు నం 

దాన్మమ స్థితి వీశ్వుర్యాఖుడు యశఃభ్యాతీన్ విడంలించు మన్ 

శీారాయఐ పాద నీరజ యుగాతీణ |పభావాత్ము(డై 4l 

భూసురా[గణి వైష్టవ పుంగపుండు 

ఘనతరుం డీశ్షరాహ్యాయే మ.వి దనర్చు 

మహిత మతియు వివ్వశ్చేన మంతియగు గ 
జాననుని యంశమున( బుట్టి నట్టేవా(డు 48 

వాథమునివాథుండు రమా 

వాథ పదాంటోజ యుగ్మ నందితి మధులి 

రాళ సమచిర్తు(డ్లై ద్విజ 

నాధార్చితుండ్లై తనర్చె నవ్యయకండై 48 

సుజమం డా నాథమునికి 

విజకామౌఘుండు గొల్లి పృక్నీ గర్భాం 

శతా, డీశ్వరాభిధానుండు 

చ్విజవర్యుడు ధర్మవేది రీపితే మకియై mm 

పరత్ర విదుఢడు వై కవ 

పరివారారాధనై క పరుడు సతత ని 

ర్భర నిగమాంతే విశారదు( 

డురుతర కిర్మిపచారుడొప్పు ధరి (రిన్ కీర్ 
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ఆవె 

ఆ నందనుతో( గూడ న 

దానందు(డు వాథమాని మవోత్ముడు కిరిజా 

ఇనేక శ్నేతముంం 

దాన ముండై దిన్మతయంలుండి యటన్ 

యమవా నదీ రటమనం 

దమరెడు గోవర్గనాదియ
ేందు మదిని య 

ద్యమ యోగన్నిద గైకొని 

నుమహిరు సాశాద్బలానుజా భక్షంపుదు(దాన్ 

నిరతంబు తిద్ధ్యానే నిరతు(క యమ్ముని 

చిరకాల మందు పించి యంత 

బద్మనాభుని యార్షి వడసి వెండియును బా 

రాయా పురమున కరుగుదెంచి 

యథిలంబి లీనమై యంలరారు (దావిడ 

(పకి నిర్వహింప నారూఢి మంచి 

కురుకాంతమున శకే(గి గురుతరంబుగ నందు 

విలసిల్లు రిం తిజీ వృష మూల 

మా(్రోయించి పెద్దయగు శతి మౌని నా 

యక బరాంకుకువి నుదారభ క్రీ 

దానుపాసనంబు గావింప Yరకోప 

మునివరుండు (పేమ దనరు
 మదిని 

407 

41 

శం 
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క ఆరని పురోభాగమునం 

దతిశయ మగు దీ_పి దోచు నమ్మని గని యం 

చిత భక్తి భూమి సో(క మ 
హిళముకి నాథర్షి (మొక్కి యిష్ట మెంర్చన్ 40 

Cy ఆమ్మ గిరాజావల్లిను సమ_గము |దావిడ వేదముం (విమో 

దమ్మున నం గహించి అనతాదురితం బె౫ (బాపు న్మానయో 

గమ్ము నౌకప్పుడేని( ఐలుకన్ శుభదమ్మును ము క్తిదమ్మునై 

సమ్మతి బొల్పుదాని నరసస్థితి(గై కొని యంతివేడుకన్ 50 

a శమసకృదువ్నారణ బౌ 

(రమవల్లి సమ న్తకలువతతి( దొల(గను ను 

ద్యమము రహన్యము న్యానము 
విమలమతిం దనరు శిష్యవితతి కొసంగెన్ bl 

క నరసు జయర్చేనాం్శు 

స్ఫురితాత్మకు( బుండరీకమునివర్యు ఘనున్ 

గురుకేశాం7జ యోగీ 

శ్వరు నిజసుతు యోగవిదుని భవ్యవిచారున్ 58 

వ అయ్యిరువురం బిలిచి _పనవ్నహృదయుం డగుచు నా నాథమునీం్యదుం 

డిటనియె 
ణి 
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సీ 

వేగి 

ఆద్ముత సింహాసనాంగ గంజాతు(డొ 

పురు డయ్యెడు నీకు! బుక వాని 
కారూఢి యామబావహ్మయము సీ వొనడింపు 

మరండు మత్పముండుగా నలరుచుండుం 

లుండరీకాత నీవును నాదు పొ ఠు;డౌ 

యోగీం్యదువకు న్యాసయోగ మర్థి 

(దావిడాగమము లుదారత నువదేళ 

మిమ్మ [పేచును కురుకేశ నీవు 

యోగ విద్య నొసంగు మనూన వ్పలరై 
ననుచు నివ్విధమున వాతి గాజ్ఞ గఅఎ 

న వవర్ష శరంబుఒ సిన పిదేప 

వాథముని పూర్దవాగ సంధాన. డగుచు ళ్ళ్ 

నిజశరీరి ము దొల(గ పరమంబగు విష్ణుపదంబు( _బౌవీంచె నంత వబ్పుండ 

రికాకుండు కువుదాఇాం" సంభవుందును (కీ రామ మ్మిశాఖ్ముండును నగు 

]చ్యుంబిలిచి |పవార్షితుండగుచు రహస్యవేవి యగుటన్. వ్యానంబు శు 

(దావిడామ్నాయంబులు ను చపదేశింది యీశ్వరాఖ్మమునికి గ్రీమంతుండును 

సింవోనాంి జొండును. వేదవిదుండును మహామువియ నగు ప్కుతుందు 

గా(గలండు [శ్రీరామ మి(శార్వా సర్వజ్యండును నువోత్కుండును నగు వకని 

కొఆకు( ద్యరితంబుగా (దావిడాగమంబు లుపదేళం బోసంగుము మవోత్ము 6 

దగు నయ్యామునముని 'కేవురుశిమ్యు అయ్యెద రనుం డతం డట్ల గోవియే 

నవంతేరంబున(ం గుమ దావా ౯ నంభూతుండగు మవాపూర్ధండును దత్త 

విదుండును మనినుభావుండున. హరి (పీయుండును సుముఖింకజాండును 
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తేగీ 

భార్గవ పురాణవ 

నగు శ్రీశైల పూర్ణుండును శంకు పర్ణాం్ళ సంజాతుండగు కాంచీపూర్ణే 

నంయమియును విజ్ఞారుండును బుండరీకాం? నేంభవుండును నగు గోష్షీ 

పూడ్ణండును ఐ మనాంపండును మహానీయండును వగు |శ్రీమాల్యధర నామ 

కుండను నగు వీరీలందజణు యామున శిష్య లగుచు సర్వణ్ఞాలును మవా 

మహులును ర క్ర్యకోవిదుఖాను నగుట వారు హరిక్షేతయిలయం దధి 

పనీంపుచు మనుజుం( ఐవి తులం గావింపుడు రమ్మవోపూర్ణుండు నిరంత 

రంబు గురునిం గూర్చి యమ వర్తింపుచు నతనిచేత నాజ్ఞాపింపంబడిన 

యశేషర హస్యార్థయి గల వాండయ్యె యామునమునిర్యడుండు నకల 

నమయయుం నిద్దించి కుమారు రాజ్యస్థాపితుం జేసి విష్ణునందు థీ క్రిగల 

వా డగుచు భిక్షుక్నాశమం బాకో ముంచి మహాపూర్ణ సహితుం డగుచు రంగే 

శేతంబునం దావాసంి గావింప లచ్మజమునీం్యదుండు కాందీపూర్ణ 

ను ఖంబువేలన దేవరాజ సందిష్టం డగుచు ననయిండగు నమ్మవోహూర్జు 

నాశయ సేయు మవోత్ముండగు నఠండు యామునార్య నిక్షిప్తం 

ఐగు రహస్యం బంకయు శిష్యండగు రామానుజార్యున కౌనంగె నని 

మవోయెగి మహత్త్వంబును |శ్రీమంతంబును నగు భార్గవ పురాజో తెర 
ఇండంలు నందలి పంచ కిశాధ్యాయంబు భే క్రసరాయణుండగు న్యాయ 

ఇుండు గిఖిల పజ్జాధురంధరుండ్రగు నరువకుం జెబ్బ వెండియు నిట్టవియె 

రామానుజుడు భిశ్షుకా శమము గొమట 

అంత ఎవ్మబయోగి వద్మోతు వరద 

రాణ గురు విష్ణు భగవంతు రమ్మమూర్తి 

సన్ఫి ధివి దాను భయకా[ మము గోనియె 

నిగమ "గూ ంతతిదార్థ నిపుజమతీనీ 567 



ఇప్టేమాశ్వాసము 414 

'సీ 

చేగి 

ఆట యాగివరు(డు రామానుబార్యుండు నర్వ 

వేదవిదుం డను మోదకుండు 

కాంచి యం దధివసియించినవో సుప 

లిష్టాంశకు(డు సమారీర్ద గుణు(డు 

సత్పురుబుండు దాశరథి నంజ్ఞాడు మహా 

మవం(డు నిష్యల్యవ మానసుండు 
కర్యన్మేతాత సంజాతుండు (శేవత్స 

మి శావ్వాయుంతు గ ఫీర జలధి 

యనెడు నిర్వురు వాస్తి ధరాధినాథ 
ధామమున శే(గుదెంచి నంతసముతోడ 

నంచు(గల యయ్యతీశ్వూరు వాాశయించి 

రరనిచే: వించనంస్కృృతు లగుచు నానంగి 58 

యతిరాజ పదాయిశములు 

నతతము సేవింపుచును విచషజమకతులై 

చతురాన్నూయ షడంగ 
స్థితి కగవస్నిష్ట గలిగి చెలంగెది భక్షిన్ 59 

రామానుణాడు యాద నమాళు నమ ల్ బొంచుటు 

అంతట నయ్యాదవయతి 

నెంకయ గని యీరని ఆవని యిటనీయె వొతీ 

స్వాంఠయిం జేసి సుత యో 
వింతగ ఏ వున్న యట్టి విధ మనుదితమౌ, 60 
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సౌర శిభోపవీతములు సకల్యాశమం 

బుంకు( గారణములు పత వాని 

విడచి సీస కాట్రు వముఖుండ వౌట నీ 

ర్లుడవు గావు గర్హితుడవు భువిని a! 

ఉపరీతియు కిఖియ. యోగయు. [దిదండియు నగుచు నా లవ్మణు 

మునీంద్రుండు శాస్రేంబుసందు(బూజితుం డగుచు వసియించుచట్టు సీ వుండు 

మని నిజజన9 పల్కిన యాదవుండు మన్ను నే నితని కపరాధంి 

గావించిరి దానిక గ్రాయశ్చి త్రయ ధరణీ _ప్రరశీఆం బనుట సిద్ధేంబు 

గాన నేమ _ైదేశీఅంయు వేయుట కళక్తుంగ నని చింతింపుడు భితు 

కోతముండు నారదః జెంది యన్న యెడ వరదరాజస్వామి స్వప్నంట 

నందు? (ిసన్నుం డగుచు నిర్మల్తోక్లి నతని కిట్టనియె 62 

య్తి రామానుజయోగికీ 

నరులమతి( (ఐదశణంబు వంరించినచో 

శకి వల(గొని వచ్చిన ఫల 

మళిశయముగ నీవు( జెంద నయ్యెదవు సుమీ 8కి 

ఆనేవుడు మేయికాంచి నముదంచితభ్కి ని నందు, బోయి య 

ముని యఖభిబాన్మన్ వకిచి ముఖ్యమహాముని ఎశ్మదార్యు పా 

ద నలినయుగ్మ కొంచున కుదాశోఆ (మొక్కీడి కేలు మోడ్చి న 

ద్వినయ వివేక సోకి గొని రివ్యణుతిన్ యతి గూర్చి యిట్టినున్ 



తన్షమాశ్వాసము 

తేగి 

శరజాగరవతృల ముని 

వర వచ్చ బవ్మితుగా(గ వాలింపుము వీ 

కరుణ నేని చల్కి చేతులు 
కిరమున( వేరు కొని వినుతి జేసె యతీర్నదున్, 

కలయ నపారస్తోత్ం 

బుల లక్ష్మణ రా గి; గూర్చి పొగడినచో మి 

క్కీలి యతని యెడల గరుతా 

కవితు(ం డగుచు యలికువాగగణ్బుం డంచన్- 

పంచ సంస్కాగిములచే నుదంచితముగ 
యాదవుని సంన్క్బృతునియేసి యపలం (గవుము 

వల్లి నుపవీతు! గావింది యు మలర 

భుస | దిదండిని జేసె సంపూగ్లమలిని 

రామాచు జూడు (క్రీరంగము చేరి కంగసాథుదీ నుతించుట 

ర 

శ్ర? 

అంతే ్రీరంయగనాథుచి. నాహూయమానుం డగుచు మహాగీరుంబగు 

నావ్షేతంబు( జేరి పుణ్యము నిషెవితీయను భంేకీరర్థ దివాను 
నమాలంకృతయు నమృతోపమావ నిర్యల జలవూరితయు. దిద* గంధర్య 

కిన్నర కింపురుష వరోవశోభిత యు బృందాశకనలదన బృంద నివష్మందయు 

నిరంతర సురనికర రమమాణ |పఖావయు దైనర్షి సిద్ధ సాధ్మ విద్యా 

థరాప్తత జీననయు. సిర్మ లో క్పలకర్హారసారస నికాయ (ువర్థమానియు 

వికసిత కమదనముదయ వడిళోభలితయు కుసుమ వినరవరాగ పరీతాశోంత 

రయ విష్తుంస్వేీర్ళ వాలుకా మాలికయు నానో[పసూన సమాయ కమర 

మధుకర ర్వుయ్రారసంకురియు రొజసాంనకలహంస కా_ కంర కొరండవ 
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చ కదాశ వివాళ్మమాఆ (పకాశయు మరకతీర్భాయాన పాయి శ్రైవాలి 

బాలయే బహుతరావర్శ వకపికే నికర గంఖ్రీరన్యవయు మత్స్య కచ్చ, 
ప న క్రాద్మనేక జలచర పరివృతయు ధర్మార్దకామమోక్ష చతర్విధాఖిలేన్ష 
(దయ దర్శన స్పర్శన స్నానేంబిలవలన నరుల క్లీం కభం కొసంగు 

దాని వవలోకింది 

ఇలకము విధ్యుక్రముగా 

సలిపి పరమ మైవయట్టి ఇవమొవరి(చి య 
వల శ్రిరంగమునకు! అవి 

అలజాశన్ ము క్రీదాయి సామజపరదున్ 

సళాధిపర్ నీండ్రనీల మణిళ్య్ళము 

ఫణిరాజవణితల్పు వద్మవాళు 

విలసితమకరకుంత్తలు భానుకోటి సం 

కాకు కిరీట కంకణ సువర్జ 

పోరే యారాంగదాది భూషణ భూని 

కంగు భాసిత శకవపకాంబరధరూ 

రీపిళవై జయంఠీవనమాలికా 

ఉలితుని (శ్రీవత్స కౌస్తుళమణ 

మషసుని దేవదేవుని వాసుదేవు 

దీర్గ బోపంవిరాజితు దివ్యవదను( 

యుండరీలొయలేశజు( మిణ్యభరణు 

నకలలోకై 1 భరణ భాస్వత్పదాళ్డా, 

రిషి 

70 
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ళ్ (శ్రీకాంకా భూకాంతా 

లోళ చకోరేందు సద్భశు లురిత పలాదా 

నీరుని? బురాణ పురుషుని 

కుకరు(గని లత్ములణుండు స్థిరతరమతియై 

క ధర నుదురు సోశ మొక్కిడె 

పరమానంద (ప్రభావ భరితుండై | 

ధరు రయకౌరిం దనలో 

డిరముగ నిడికొని నులించె దివ్యతరో కిన్ 7a 

తెగి రంగభూమశ భక్తి సెలంగ నీదు 

చరణములగూర్చి శరణంబు సలుపువా(శ 

నర్భి చింతామణి ధరాధరాధినాథ 

హరి విభూతి ద్యయాధీశ యవ్టినాఢ 

Cd కౌరి వేదాంకాత్మ సంతకానంద స్మ 

రూప విజ్ఞానన్వరూవ దేవ 

స్థూల సూఖ్మార్యక దురిత విచ్చేదళ 

సర్వాత్మ నర్వగ సర్వపాల 

యవ్యయ కృష్ణ పరాత్మశ యాదిమ 

ధాభఇతరహీితరూప యమలచరిత 

యర్యుత ట్ఞావ బలై శ్యర్య వీర్యో తే 

వళ్ళ క్తిగుణభవ శక వినుతే 
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లేగ ధరణ్ ఇలవప్నా మారేకాంురము లెపుడు 

నీ విభూతులు గావున ఇన్ను( గూర్చి 

శేలు మోడ్చి నభ _క్రిగా( గీ ర్తనంబు 

సేసి దండ్యపణామంబు సేయవాడ్- 

నీ వాళ్యింబున ధరణీ 

పావకములు గల్లి నీదు (ప్రాణముబేశన్ 

డెవపథ్ర మారుత ంబులు 

లావిరి ఇన్మింబె విక్వపాలక కృష్ణా- 

తేగ్ రదు న్నేతంబుచే దివి నీరజాస్తు 

డుద్భవించెను వాశనం జోషధీశ్వ 

రుండు నీ కర్టమునంబుథై రూఢి గాయ 
శంఖ చక్ గదా శార్డ ఖర్గధారి 

శేగీ న్వు నీర్యపదేశనుల్ జంజనయన 

1 

నీదు చిక్రంబునం బుట్టే నీవటిల్లా 

(బవ్మా మీమాంనయందు. జెప్పంగ అడ్న 

యమ్మవాద్నహ్మ మీవౌదు వవ్యయాత్మ 

కనే నధ్వర్యు సహరమణగు 

ననలం లీ వగుదు వీవ యథిక్మవతివై 

తెనరుట వి భవి కరువలి 

యీనలంబు! ననంగ నెవాడు నామ్నాయ మేగీన్ 

భార్లవ పంజము 

714 

75 

1 

77 

78 

మూ వేనింనెవాడు 
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వ వననస్చకి ఇలౌషధి చంద న్నక హోర వివిధ భూరంఎల 

యం దంతట స ంస్థికుండవగు నిన్నె స్మృతి పర్మబహ్మ ంముగాం బల్బు 

చుండు తచిషచ్చుచి యనెడు |వశ్యర్థంబునం జేసి హిరణ్మయ స్వరూప 

యజ్ఞ న్యరూపుండ వగుటం బరయగు లకి నిన్ను ఐరమాత్మగా( అం 

సింపు చున్కి నీవ యోంకారుండవు నీవ వషట్యారుంరవ్య నీవ య్య 

హవిన్స్వరూపు (డవు నీవ నర్వజ్ఞుండవు సక్వేశ్వరుంగవు సనారనుండగవు 
పుండరీకాణా సర్వశ్రేషవగు సీపు నత్పురువలికు!: బరి వగుత 

సర్వ జగంబులి ఓవ జనసీజనక సువ్నాద్విభుండప్ప గాన 

లోకంబుల కీ వుపాస్యుడ వగుదు వలఖిలశీవు లుపానకు లగుట 

భూతలంబుం భరింపుచున్న సీపు సర్వభూత నియంతపు భూశభర్తవుంగా 
వలరు 8ఠన నీ వసంతగుత సంయుతుండవ ననంతార్య |పకావండ 

వగుట మహాత్మా కంఖ చ్యేక గదా ధరుండ వగుచు దివ్యరూపంబు 
గైకొన్న మహానుభావృండవ్పు నిగమంబులు నవిశేషండ వగు నిమ్న నిరు 
పాధికంలును బరాక్పరంబును జీదదిదీశ్యరంలును నగు పర్మోబవ్మాయిగా! 

బల్కురున్నవి రమేశా నీవు నిత్యులకు విక్తుండవు శేశనుఎకు; జేశేనుండ 

వనేకుల కీవ ముఖ్యుండవగుచు. గోరు. లౌనంగు వుజ్యపురువుంది 
వగుటంజేసి భవదుపాసకుం గు పపన్నులు నిన్ను? (గంసింపుచు మొదట 

నిన్నె రిష్యంబుగా( చే పిదప బాజరూపం ఐగు నొార్మ నోంకారంబను 

ఛనువ్రనం దెక్కు-చెట్టి (పమల్తరహితార్ములగుచు లయ్యంబ: ను గా 

(బవ్మంయి నిరీషీంపుచుః దత్స్వ యా పకుడ (వగు సీయం దుంచలడీన 

చారని లమ్మణార్యుండు వెండియ గిబ్బనియె 79 

తేగి శేషపర్య్థంకశాయి. లమ్మేనివాస 

పద్మనాథ వయోరుహథవ 8పర్తి 
వినుత చరణారవింద శ్రీ వివ్ణులేఎ 

నీకు దండ (వదామంటు నే నౌనర్త 80 



లర్షవ పురాణము 

సంకర్షణాయ కృష్ణా యానిరుద్ధాయ 
వాసుదేవాయ పభ్యపదాయ 

నారాయేజాయ సురారిసంహరణాయ 

హరయేచ్యుకాయ రమాధిపాయ 

దురికదూరాయ | ప్రద్యుమ్నాయ రామాయ 

శాశ్వతాయ నమ స్తజననుకాయ 
గోవర్థనధరాయే గోవిందరూపాయ 

శౌకేయకేలాయ మనతరాయ 

దివ్యభూవణభూషాయ దివ్యగంధ 

రి ప్తదేవయ నంతతవ్నాపయే మ 

వో కునుచు ధారినే సుందరాంగినే న 

మో నమో యన నిన్ను నే( బౌగడువాండ 81 

నిగమాధీళ్యర నీకు దండము రమానేతా మురరాతి వ 

న్నగ్గ లోశేగ్యర శాయి నీ చరణ మౌవ్నత్యంబుగా( బొ. న 

రగ శ్రీరంగ ధరాధివాథ భవదూరా నీకు జోవోరు హే 
య గుఖారీక ముకుంద నీకు సరి బవ్మస్తోర పాఠ కియా రికి 

అంబుజాక్ష (పనన్ను (ర వగుము దేవ 

గేవ (వత్యశ్షివగు రమాధీశ శౌరి 

ఘననిభ్ యన్నుగహీంపు ఇగన్ని బాన 

రమ్ము కరణాసమ్ముడ శ్రీకామభ ద్ర 83 
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లా 

నో 

వేగి 

లేగ 

ఆని యి కైక కల్పక 

మునుగా* దనరారు రంగభూపతి వినుతిం 

గొని యా లవ్మీశ్యరుచేం 

గౌనియె విభూతి ద్యయైక గుణ వై భవమాల్, 

యతిశేఖరుండు గామానుజారార్వుండు కరి 

పయ మగునట్టి సమయమునందు 

రంగవాయః పాదరాణీవ సేవకా 

వృ త్రియైె యధివసియించి విదం 

ముణ్యాక్ము+డగు మహాపూర్ణుని పేరణం 

బువను గోన్టీహూర్ణ బుధవరేణ్యు 

చెంత రహస్య మఠ్యంతంబుగా! దెలి 

య కొజకు భయభత్త అప్పకిస్త 

గొలుచు కురుకేశ దాశరథులను శిష్య 

లఛికమగు భక్షి తనవెంట నంటిరా(గ 

నమ్మవోముని కడ శే(౧ యతుల చిత్తు, 

డగుచు దండ పణామంబు లాచరించి 

ఆమ్మ వోత్మునివర్ణి( ద క్వార్గ మెతి గి 

దివ్యమతి నందశీకి నుపదేక మిచ్చి 

(కమ్మఅను నమ్మునీంటదువి కడకు వచ్చి 

వినతుండై యతివర్యు( డిట్టనియె/ నీకి 

410 

84 

Be 

80 
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గురువార మితి ఈ సభ 

కరే గోప్పార్భంబు వేడుకం జేవ్చ్తీ నం 

రజికి( బికిటంుగా నే 

గురుమతీ వారలు దరింపుకొజకు మ నీదా 87 

కలుషాకరు నపరాధం 

బెలమి నలుపు శమ్మ నన్ను నీట కిశేంపుం 

రంఘుమశీ నను(డు నమ్మని 

తిలకు/డు తేదలోకిక కృప దిశియించి యటన్ 88 

రామాన జాడు యళ మూ రినీ జయించుట 
ఇ _- 

నంతుష్ట్రహృాదయుండై నీవు నరషజనరశకుండపని పల్కీ యతని 
నోలింగ్నంబుంతేసి మాదినాలికీం (బశోంసించె నంత రామానుకాం 

రతవిచే నోజిఐడస్ (శ్రీ మా్య్యధరయోగి నాశ్రయించి యతేనివలన 

రహన్యంబులగు (దావిడాగమంబుల సర్మగహించి కమ్మల 

శ్రీరంగంబుంేరి ట్ఞాంశాలురగు శీష్యలకు నరులంబగు వేదోంతళాస్త్రంబు! 

ఇప్పుచు నందధివసించె నశ్కాలంబున దాజిలజ్ఞవరుండును న్యపకిద్వంద్య 

రాదియు నేకీదండియునగు యతి కాశీపరవరంబువలనే నే(గుదెంది 

లచ్మజయతీర్యదుతో(గూడ నర్వ్వైత ్మపనంగంబు. గావింప నమ్మవోను 

భావ్తండు. విఖిల నిగమాంత కొస్త్ర నిరుపమ వ్యాపి" కులంజేసి యజ్ఞ 
మూరిన్ ఇయించి యతని రహష్మార్థానువేదియం |డిదండియు నార్మ 

నమ కిష్యుంగా బంరశ్నణంలు గావించఎనని మహాయోగి మావోశ్మ్మంబును 

గ్రీమంతంబునునగు. భార్గవ పుూశోశ్తరఖండంబు వందలి (ష_ట్రంశా 
ధ్యాయయి భక్షపరాయోణుండగు చారాయేణుండు. నిఖిల (వల్లా ధురం 

రరుండగు వరునకుం జెప్పీ వెండియు నిట్టనియే 89 
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చేగి 

తేగి 

ఆంకనంలోషి యగుచు కాయార్గముగ మ 
హీ (ప్రదక్షిణము రచింప నింపుమీఆ 
గణన మించిన శివ పర్గంబితోడ 
వెడలి నా యలిరాజవర్యూడు రయమున 90 

రామానుజా(డు విస్త స్థానంబుల చేవించుట 

విశ్నేశ్వరుండగు విష్ణుని స్థానముల్ 

సివింపుచును భక్తి చెన్ను మీటి 

యందందుగల వంక జామ (బూఖింపుచు? 

గుమత మతం లు గోలు పుచ్చి 

మహనీయమైన స్వమతము స్థాఎంపుచు 

వంతల కాకీ (మయాగ మధుర 

లందు నయూధ్య్మయందలి రమ్మిమగు ద్వారి 

వతియందు. బుఖ్యామ ఐదరియందు 

రమణ(బెంపొందు నై మిశారణ్మ మందు 

ధన్య సేవితమగు హరిద్వార మందు 
గయ మొదలుగా నెయ్యవి గల్గు పూజ్యూం 

ఇవ హరిచేశముల యందు నాఘనుండు ౪1 

శారదా పీరమున కార్దాదేవి రామాజాని 

శ్రీ కావ్యమును గొవియాడుట 

తనకిమ్మలను నిలిపి యం 
తను వా యతివిభు(రు శారదాపీరము న 

వ్మనుజ నిగ మాంఠోపారము 

భునతరమలి( జేరె దుష్టకాంగశరయిన్ Te 



శకం భార్గవ పూణడమ 

అట నెదురు వచ్చి కారద 

పటేమ( దనుం బూజసేయ భవ్యయళం డు 

క్కటమతి నామె కొనంగెన్ 

స్ఫుటముగ( దాం జేయ భావ్యమున్ నిరపమమున్ 90 

భారతి యా భాష్యము. బొ 

ల్పార;గ _గహియించి శిరమునం దిడుకొని శ్ర 

కూరేశ దాశరథి హృ 

నీరజ రవి లమ్మణార్మునిన్ గొంయాడెన్ 64 

రామానుజు. డష్టో త్రర కత హరిశ్నేత స్థాపనంబు గావించుట 

అంక శదనుక్షాతు తగుచు శ్రీమంగవిగు పురుషో తమంటబున శకే(గుడెంచి 

నర్వేళ్షరుండుమ బరాక్పరుండును మకాండును. విభుండును నీలమేఘ 
నిభశ్శాముండును సవ్మాస్త తరణీమండల (వకాళనన్నిభుండును. దివ్య 
భూషణ భూషేతుండును గాంచనాంబరధరుండును దివచందవలిప్రాం 
గుండును వవమాలావిభూషితుండును బల భద నుభ్యదా సమన్వితుండుమ 

సుర్మబహ్మర్షి సనకాది వినుత పాదారవిందుండును నగు ఇగన్నాథుం 

గనుంగొని తక్పాదయిల కిజంగి నిగమ నిగమాంఠేసూక్రుల నిట్టని 

స్తుకియించె 96 

౪ మన్నీలాచల బా 

సా వౌ నిజనా ర్రివళ అగ్దీశ వరం 

ధామ శరణ శరణ్యము 
లై మలయ భవత్పదముల యనయము మాళున్ 86 
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సి (్రీశాయ విభవాయ ంవాశానవినకాయ 

నిళిరి భువన సాశ్షిదే పరాయ 

సర్వభూతార్మనె సర్వేశ్వరాయ న 

ర్యాయ తే క్యతుంతపాయ నాక 

దుఃఖ నంహరిచే తుళ్యం జగద్దేహే 

నే జగన్నాథాయ నిర్మలాయ 
సారన నేక్రాయ నర్వాగమాయాచ్యు 

తాయావికారిడే దై వతాయ 

తేగీ శారయే పురుషో త్తమ పూరణాయ 
పరమ సుఖదాయినే దూగిపాలకాయ 

1 తే నమో_స్రటంచును సముగిర్భవణితి 

నిన్ను మదిలోన భావింతు నిశ్చయముగ RT 

క హరయే పరాత్స్పరేళా 

య రమాపతయే మురాంకేకాయ సుమనసే 

పరమాయ నమో నమ యని 

గురుతరమగు భక్తీ నిమ్నం గొని యాడుదునౌ 08 

వ ఆకాశ వాయ శేజ స్పలిల పృథివీమయంబగు విశ్వుంయి. విశ్వోధారివగు 

నీవలన నుత్ప_త్తి యగుచు వృద్ధినాందుభుండు శ్ముములును. నింద 
(వజావతులును గాదిత్య వసున్నలును మరుచృంగంబులును నను నీనమ 

_స్తంబులు వీ వలన నుద్భవంబిగుచుండు శ్పేచ్రేత నృర్షేంజగుచు స్థావర 

అంగమంబగు ౨ ఇగంంంతయ ఫీచేక నిరంతరంబు సంరత్షింపం 

ఐడుచు నీ యంద లీనంబగుచుండు పాణంయిను సనకలేం్యదియేంబులును 

1 మూ తే కమాస్తు యఓంతు మదీర్ష 
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తేగీ 

భాగ్గవ పురాజవా 

నీవలన నుత్పన్నంబు లగురుండు [బహ్మ గుదాదులగు నిర్ణరులు 

సిక. (వియతమలగు రాసుగుదు. రధతిళ్ధ్యంబగు నమ నేంబునం 
దీవ వ్యా పుండ వగుట మవాత్తునడు మహత్తోవు నణువున కజీయండవు 
నగుట జంతు సంకాన స్య్వాంత నిశాంకుండవగు నీవు ననారనుండవు 

నిష్మళంకుండవు నిరాఖ్తాతుండవు శద్దుండవు నొక్కరుండ వగుట 

నారాయణరేవుండ వగు నీకంటె రెండవ దేవుం డొక్కండేనిం గల్లనేర(డు 

చకతురూ్యూవా చతువాత్మ న్వరూప్పండషగు. నీకౌజకు నమస్కృరించెద 

నని మజియును 90 

పంచకాలాత్మనే కుభో దంచితాయ 

ర్యుదవినుతాయ పంచస్వరూపకాయ 

జేనమోనమ యవి ని న్నుడీర్త భి 

వినుతి జేసెద నెవ్నేళ విభపవరీల 100 

పంచేకాంజ్ఞులు భవ్వులు యోగులు 

పరమార్థ విదులౌ [పనన్ను లెప్పుడు 

నిర్మలాశ్మకువిగా నిన్ను. టాజింపుదు 

రర్భ పంచకో తత్వ మరయుబారు 

నరసులు వంచ సంహ్మార నంస్కృృతులు ని 

త్వయి వీ రూపంబు నరయుదుల్నదు 

వటిమ చతుర్వాళ్య పరిపూర్థములగు నీ 

పదములు దెలుతురు భావవిదులు 



శష్షమాశ్వాస యు 

తేగి 

శేగి 

శేగీ 

నమ్మ హాశ్ములు నీ డాగులై న భూమి 

సురూ నకల భుపనమం+ |బోకురు ముదమున 

విశ్వరూపయుి గరి నికు వినత జేరు 

వెదవేద్య హౌగడువా(డ వేడ్క నిన్ను 

లాసుదేవులిడ వగు వీకు6 (అక వేరు 

కృష్టదేవుండ ము నీదు కీర్తనంలు 

సల్బువాడ వగద్ధామ కార్ట్ శుద్ద 

నర్త్వే హరి నీకు మొక్కిద ఇలజనాళ్ 

ల్ష్టు స్వరూప మాధవ 

విద్దువయిన నీకు నేను వివతి యొనర్తున్ 

గృష్ట నిభిలాత్మ దైవ వ 
రిష్టు(డ వగు విను నమనస్కరింతు ముకుందా 

పంకోజాత జగన్నాథ భ _కవరడ్ 

లోకధారి మహాత్మక పాఠ కాస 
వాదీ నందిత మౌనిజనాంతరస్థ 

నీకు జోవిరు గావింతు నిగమ రూపు 

కై వల్యదాయివే ఘనతర మూర్తయే 
యాదవేం దాయ దయామయాయ 

యభనాశిశే నచ్చిదానంచ రూపాయ 
యించిరా భూమి నిశేశ్వరాయి 
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తేగీ 

భార్గవ పురాణము. 

నిరుషమాకారాయ గిత్మముక్తే క లో 

గ్య్మాయావికారాయ హరనుకాయ 

విత్మాయ జద్ధాయ సత్య స్వరూపాయ 
పరమాత్మనే విశ్వపాలనాయ 

శౌరయే హేతుహేతవే సకల విుధ 

పోవకాయ విరించవ పూఉతాయ 

కే నమోనమ యన నిన్ను దివ్య మతిసి 

నన్నురిండెద నెప్పు డుత్సాహలీం WE 

(కీగుడారీరు( డవగు న 

ఇగణీఠ మదీ వందనం నలరించెద నే 

నీగమాంత రూప కాశ్వత 

జగదీశ్ యనంత మూలశ క్యాధారా. 108 

మహాళ్మా ఏవర్గ తో పోధిస్వడోపుండవునువోత్కుండవు జగజ్జనకుండవునీలో(ది 
నోయకుంచవునుళ్యడా |పాఆవర్ణిథుండప్పి ఐలభ లన మేతుండ వుఖగ న్నా థుం 

డవు సక్చక్పపన్న అవ రతకుండప్తు |వతధారిని కోటి కందర్ప లావజ్యా 

నీధివి యేనంత కల్యాణ గుం. వరిపూర్ణండవు (బహ్మ్ న్వరూప్తండవు 
పభూతి ద్వయాడి పాలకుండవు నర్వశిషి వగు నీకోఆకు నమన్కం 

రింవెద పురుపో_త్సమ !(మ్రానికీతవా లశ్న్మీశ్వర వరాపరుండవు నీవు నా 

Fos (ఇరన్నుండ కగుచు రీవు [వపన్నుండ నగు నన్ను( బరి పాలింపు 

వని లక్మణార్కుండు విమతీంచె వని మచాయో గిచాచోత్మ ంబును gq) 

lu యూ లేచు, 
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చేగి 
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మంతంబు నగు భార్గవ పృురాణో తర ఖండంలు నందలి స ప్మతింళాద్యా 

యంబు భక్త పరాయజుండగు నారాయణుండు నిఖిల విద్యా ఘరంధరుం 

డగు వరునక్తుం జెప్పి చెండియ నిట్లనియె 

ఆగి యిట్లు ఇగన్నాభుని 

వినుతించి యకీశరుండు విమలుండు కృపా 
వనధియగు నశనిచే మర 

మవ సంభావింవ( ఐడి నమున్నత మశళియై 

ఆంత కగికూర్నమున క్రీగం యంద గల్లు 

కూర్మచాథుని ఖండిత కుటిలయాధు 

వంయిజామని(' |ఐ౬కింది యాఘనుండు 

నవల సించోసనంచున కరుగుడెంచి 

అచ్చట నుండు నచ్ముతు మహా మహ భర్తల కెల్ల కోర్కులం 

బొన్నెము లేక నిచ్చు గుజపూర్ణు నృసింహం పదార వీంచముల్ 

మెచ్చిన భక్తిచే గొలిచి యింపు దలిథ్పగం బుణ్య గ్యారు( డు 

ద్యచ్చరితుండు వైష్టవకుల్మాగణి రష్మణ యోగి యంశేబన్ 

సోత్మాది యందలి కఖా 

స్వీతుని నరేసించు విశ్యవిభు( గోలిచి గుజో 

తీశుని వారాయమయు( |e 

భ్యాశుని టి పారరూత్మ్య్ము హరి వాగడి యేటన్ 

107 

+08 

108 

110 
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కేగ 

అ గోబరింబున కేగుదెంబ యందు గల పాగనావ్యయుండగు శీ) 

నృసింపుం గొనియాడి యతిపుంగవుండు వేంకట మహీధరంబున కే(గు 

దెంచి మమ్మ పరకాలాదులు శేష గూవయిగు నగ్గిరి వారోహణంబ( 

జేయకండు చెటింగి దాని వారోహఇంబు( జేయకుండి యంత నండు(గల 

Da శిమ్యలచేత మాటి మావకిం గ్రార్థింరు డగుచు నా ఘనండు నరుల 

కోశేషపాపంబు( కాపు నట్రి శేషనగేర్యాదం బెక్కి. యందు దనరు శైల 

పూర్ణమునిం గూర్చి వినయాన్మితుండగుచు దండంబు వెట్టి కల్మషాప 

హంబును ముక్తీదంబును సార్థకంబును నగు స్వామి పుష్కరిణి తీర్థంలు 

నందు స్నానంబు జేసి రమ్మంబగు( ద త్రటంబు నందు. ఐరమంబగు 

ఇపంబు జపించి భూవరాహునకు (ఐణమిల్లీ విదప శీనివాన మండి 

రయి? గూర్చి చని యందు గం శ్రీపతి యగు హరిం గనుంగొని 112 

భాస్కర కోటీ [వభా భానమాునీ 

ఎునతర సౌందర్య రోంజకోయు 

శ్రీవత్స కౌస్తుభ శేష నిష వతు 
చారు శరత్పుల్ల సారసాతు 

జామీకీరాంబరు శంజచ క గదాసి 

శార్థధారి( బఐలాది కానవిచారి 

జగదధీశ్వరు దివ్య చందన (సగ్విరా 

బత చతుర్చుకా నమువ్నతో కుభాంగు 

రకపంక్జ పర యాగ్ము రమ్య గారు 

వోరకేయారి కోటీర చారు కుండ 

లాంగదా_ విధూవ్తు నముల చరితు 

హరి( ఐరాత్నరు( ఐరచేప నమం వినుతు 118 



ఆష్ట 

ర 

శేగీ 

మాశ్వాసము 

పరమాళ్ను జగ దమషకు? 

గరుతానిధిం గూర్చి మొక్కి వను! డత(డు సము 

త్క-రుః డగుచు. దవదు కన్లవ 

సరసావందాంబిఎహరి సమకూరంగాన్ 

కృఠాంజలి పుటుండై. యప్యాభుం గూర్చి రుట్టని వైనుకించె 

(శీశేషగిరినాన శ్రీనివాస ఇగర్ప 

శే విమలార్మక దివ్యతేజ 

నలినోదరుండచై నారాయణుండవై 

పూడ్డండవై ౩గంబులను టోన 

నలరు నోంకారార్థమైన నీకొఆ శన 

దంక్షంబు 4ఫైద ధన్యము ర్తి 
కారణుండవు రక్ష కాంతుడవగు నీకు 

జోహారు గావింతు సుందరాంగ 

రత్షకుతవగు నిను గూర్చి రమ్మమరిని 
'సివ( జేసెద నో సర్వశేష్ శౌరి 

యోగ యలమేలు మంగాభిభేందిరా ని 

అంత విస్తీర్ణ వత భాస్వర్కృటాక 

429 
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ఆనవ్యార్ధి దానన్వరూప మకొార్థుండ నగు పాకు (బభుండవు నేతళల్ప 

శరుండవు గురుండవగు నీవు దక్క. నన్యేగకి లేదు గాన నే ననన్న 

శరణ్యుండ నగుచు నీ చరజంబులం గూర్చి మిక్కిలి కరణంబుగా మమత 

దొలంగి యవాంకార విముక్తుండ నగచు (బవ కిం గావించెద మవోక్యా 

ము వగు 



406 భార్గవ పునాజము, 

నేర]. వాంబుం కీవ గతి వగుట వీగతి, జేసెద ! దాసులయం దయనం 

బగువని వెండియు. MIT 

గ జగముల నిఖిలాంతోర్యా 

మిగ వృర్తిలు నట్టి ఏన్ను మేలగు భర్మ్తిన్ 

బొగడి నమన్మృకి( బేసెద 

భగవంత సుశాంత భక్షవత్సల శౌరీ HE 

లేగ గాకు గ్రంకర్య మున(గుము నల్న వాళ 

వీ కృపాదృష్టి వాయంతు నిగుడ(భేయ 

మనఘ వాత్చల్ము వారాశి వగుట నీకు 

మొక్కు గావింతు నంతోషమున మవిత్మ 119 

తే గీ. మంతరాబాయ సుగుణాయ మం్యతమూర్త 

యే (పసన్నో ర్తి హరణాయ యిందిరేశ్య 

రోయ్ కే" వమో యని నిన్ను రమ్మమతీని 

భక్తి భావన గావింతు, బరమపురుష 120 

లేగి వంమ జీదచివ్నయంబగు నీ సమస్త 

జగంబు కోనేంగనై. విన వగుచుచుండు 

డని యంశర్చహస్సుల నూనికొని వ 

నిం వీకే సమన్మ్భుతి( చేయువాండ 191 

1 మూ వానుల 2 మూ నొమి 



ఉష్టిమాశ్వాగమా “1 

శేగి 

హరి యా జగము (గహించి యు 

దరమున! జేర్చుకొని పెద్ద రడవునకును ఏ 

స్ఫురణను గల్పాది సృజిం 

దు రసికు నద్దేవ్వ నిన్ను సుభగు నుకింతున్ 132 

విశ్వుత స్పతుషే విశ్సముథాయ తే 

నుముభాయ విశ్వత'ళ్ళభకరాయ్ 
విశ్వపాదాయ తే కాళ్వతతూపాంరు 

కుళ్ళన్నమో యని దురిశవారి 
వగు నిన్ను గొలుతు గహ్మస పారుడయవున 

వ్యాస నేతుడవు సవా సకీర్షుః 

డవు పురుషుండవు భవనాశివగు నీవు 

ఘనళేర స్ఫూర్షి లోకముల గూర్చి 

యేర్శతివృద్దేశాంగుళం అనెడు నిగమ 

సూక్తి గైకొని ద్యాపింది సౌొబ(గు మించి 

దివ్యమగు నీదు మూర్తి నుకించు వాడ 
పర్మదళన్మేక బుధిమహః వద్మమ్నిత \£9 

అమృతేర్ణంబున కీశానుండ వగుట దేనివలన 1వెగ్గీతీయండీవి ద్యాపీంపది 

వాడవు గొకున్మిి భూళంబెడ్డి భవ్యంబెద్ది తళ్నశు సంబు మాధవా నీ 

యందు గల్డుటంచేసి విక్వంబున క్రీవ పతివి ఇగంబున? గల్గు [పోడుల 

క్వరుండవు (పభుండపు నీవ హారజ్మయుండవు భగ ఎంతుండవు పరమా 

ర్మవు భువన మితుండవు చపంచరంబున కీవౌక్కిరుండవు కిషరుండ 

వగు న్యానయినం జేసి వరమమగు గతి వీవకాన రమేశ్యురుండవగు 

1 మూ పగటి 
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ఆవే 

భార్గవ పురాణము. 

నీ వళారో? బ్రవాద్యుండవుగో మవోమఎంండ వగుచు నడువబడుదువు 

వేదాంత మునందీచ పరుండపు మహేశ్వరుండవు దేవుండవుంగా( (రి 

నింప. ఐడుదు వీవ పరమేశ్వరుండివు విభూతిద్వయేనాయకుండపు యజ్ఞ 

బక్షరూప్పండవుగ సర్మాహుతుండపగుదీ నీవలన యికు_లాను సామములను 

నక్షంఒంను గోవులును బురుషాదుఎను న మత్పన్న ంబు లయ్యె భవన్ముఖ, 

బాహూరుపదంబురివలన | వాహ్మణ వరే ఏట్న దులు జన్మించి రప్పాదం 

బులవరిస( బృథియు శీరంఎినలిన దివియు మనేంబువలిన€ జం్యదుండును 

జచుస్పువంవ సూర్యుండును మఖంబువలన నగ్ని మహేందులను 

|డ్రాకింివలన మారురేంఖును నాఖివలన సబవ్మోంతరితచు లును 

రరఆంబుళలన దిళలును (బాదుర్భ మించి నిజలీలా 

సముదృవంనిగు ఇగం ఐంతియు నివ్విధంబున నసృజియించి నీవు _(గమ్ముఆ 

(గణయింపుచు నూర్ణనాభికరణి నంటి యుండినట్టుండు. నాదిత్యవర్ణంకు 

వగుచు. దమంబునకంటె! బరంబగు జ్యోరిస్స్పరూఎంఐ వీవ యగుట 

సనయచ్యుతుండవు నీన యేకార్డ్ ఏభూతంబగు జరింబునందు మాయా రూపం 

వగు నవ్వ టహ్మతంబునందు నంభురీ ఇగ న్ని ఖ కున్న వగుచు నభాఠ 

మండవుగా కయనింపుచు నప్పు డీ వొర్కరుండవు నారాయణుండవు విష్ణు 

స్మరూప్పుండవుగా నగుదువు అ్రహ్మదద దైవర్షి మావవులును రోదసీ 

కుహరాంఠరాళంబును సూర్మచందులును నగ్నిలోకంబులును నజాండా 

దులును లేకున్కి మజీ_యు నీచేశన సకలలోకంబులు సృణియింపంబడియె: 

నీరు బవ్మోారులచేత దానభూరంబగు నమస్త భవవయి నిరీషింపని. 

వాడవైరేని సీలోకంబు లెట్లు టువృక్షంబు లగు నని యిట్లనియె. 124 

నీవు సీరినీ సిరికీ నేఠవు వద్ధ సీ 

_క్వీకపు మషిగహుడవు రేవ నీవు 

సారసాతుండవు విచవణుండవు పురు 

షోోశమ(డవు లోశ పూబికు(డప్పః 126 



ఆష్టమాక్యాసను 

జా 

తేగి 

నీ దయుకాయుతి శీరకః 

గాంయగు భాగై కమైన కళమ జగం 

క్పాదిత మగుచు వసించువి 

శదయితా చిళలోం (30. సపాలా 

నర్వలోకెశ్యర శారి [పసన్న 3 

లక సీవు అగము ఐరియ్ వారి 

వస భరులుగాం దనర్చు భర్తు సరం 

ఐంధంటు( బాసి లీ వముగ( వౌప్పు 

పెర్ త్మ పద్మాధిపాల కరుణా స 

మ్ముది నీకై మోదమానమ నొకటి 

రెంటి మూటను వాట్లరీతుం నై దింగ 

సాష్టాంగద్ందియి సల్పువాండ 

బాది రకోవముని వ్యాదియాంతరమ న( 

లగు నీకు నమస్కృకి( జేయువాండ 

వెయ్చి 3రవ అ ఒదముం వెలయ నీకు 
(మొక్కు గావింతు, గరచులు గాడి భి 

శౌరి యనంళ రూప ఎఛసన్నుత దివ్మశరీర్ భక్త మం 

దార పభానుకార సమదాం నిరంతర కీర్తిసార ప 
ద్మారమణీమనోహార బుధాకర భాప్కరన్మెత వమృ వ 

వ్యారిగగ్యవౌవు శేవగిరివాన థరే విలాస పై భవా 

శకి క 

lag 

12 
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శామామజుండు మరల శ్రీరంగమున కరుచెంచి 

శతేగి 

యందే యధి వసించుట 

భువం గివాన మాధవ విళ్ణపాలక 
76 నారాయణ సర్యశేషి 

వేంకటేర్వర భక్త వినుత విరంతర 
యోగిరాజ్చి శ్ర పయోజ నంస్థి 

గనులు కరళ్యాంలు లమలంటులగు నీదు 

పొది పద్మములకు, (ఐజతి( జేరు 

నా కివి దక్క వవ్యం బగు వట్టి య 
హైయంబు లేదు నన్బాలనయి 

నలువ నీ పాదములు గాని నరసిజాత 

యేమియనచు దో(చ దీయెడి వీడు కరుణ 

నా యెడల; జేర్పు మరవిందవాళ దను౬ 

అంద్ మారుక వారి నింత కాంత 1280 

ఇతండె పరంబగు రత త్వేంబు నిడియె పరమంబగు వదంబు నీ 

శే శ్రంయినకంటె. బరంబు లే దిశినికంటె. ఐరంబగు దైవంబు లేవని 

మాటిమాటికి నిగమ సూక్తుల నద్ధేవుం గౌనియాడి యంత రామానుజ 
మువీందుం డందు మూడుదినంలు లుండి శ్రీశైల హూర్ణువలన 

క)మదామాయణ రహన్యం బెజింగి యతని యనుజ్ఞై వడిసి యు త్రమం 

ఐగు సేతువున కేంగియందందు(గల నిఖిం హరిరూపంబులగు మిగ వాంబుం 
సేవించి నకల సమయంబుల కయించి వారి మశంబు స్థాపనంబు గావించి 

(శ్రిమ్మఆ కిరంగ నికేశనంయిన కే(గురెంది యన వరతంబు వ్యాపకుండగు 

రంగనాయకు సేవింపుచు నందయధివసించి నర్వచేతన వాత్సల్యంబివలవ 
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శేగి 

బరిహూర్ల కృపాంభోధి యగుచు ఎహెర పాషండ దుష్ట త్యోక్షదేవ 

కుముద్దులచేత. గుయు క్తులం జేసి కర్పిం౦౨లుగా(|బా ప్రంబులిగు నాసుర 

గాస్త్రంబులు నమన్త ఇగం ఏన నిదిడంఎ ంగుచు హరి వైభవంలు గాన 

వాకుండం గబ్బకొని లోకంబు సంకరందు గోవింప వైష్టవం బుద్ధరించు 

కొఆకు మనినుథావుండగు అిష్యణార్చుం డుతమంబగు. కొభామ్యంబు 

గావించి పాషండ బౌద్ధ చార్వాక మాయావాద్యరక్షతాదికంబులగు కుర్చిత 

మతం ఏల నన్నిం( ఇక్కాడి. విష్టాపియఆమంబును మవనీయయిబు 

నగు పారాశర్య ముని మతం నొత్క.” (రకదంఎగావింది యనంలేరంబ 

ఫర యందు గూరేళ చాశరథాద 

ఖుయాలగు కివ్యచయమ లచేశ 

హూకితు గుణ సంపూర్ణ మనయ్యు-ండు 

రామానువార్యూండు రమ్మ గులు 

సారస న్నెతుని సచ్చాస్రమాలు నెను 

దేమము వారల కుసచే? మిచ్చి 

క్రిత కల్ప భూూమై కోరంగనాథుం గ్లైం 

అరంంబు సేయదు ఘన మించి 

యేచ్చుతి [పాణగయు(దౌచు నఖిల అమల 

కధిక సుఖరూవ మగునద్ద యమృత మొన(గు 

బందు వసియింనె నిర్మల సాషాంతుం డగుచు 

నచుదిశసంబును యె గన మాధిచుండి 18t 
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రామానుజుడు యోగంబు గె కొని పరమపదంణన కరుగుట 

వ కట్టు చిరకాలంయి గడపి యతిపంగవుండు నముత్తంగయోగంమి 

గైకొని సుషవ్నూ గాడి నిష్యమించి వరమపదంళలు! 1బాపించె నిగ 

మాంత లావ కారుందిగు లష్మణ మునీర్మదుని యేతత్కథ యెవ్వండు 

విమ నతండు భాగవత థ్నక్రి మవో త్రమశీగ జెంది విధిశివ నేనకాది 

దుర్గభంబగు నచ్యుత వదం జేరు నని మవియోగి మావిత్మ్మంయిను 

శ్రీమంతంబును నగు థార్గవ పురాజో_శరఖండయి నందలి యన్న్మతింశా 

ధ్యాయంఎ భక్త పరాయణుండగు నారాయణుండు నిథిల విద్యాధురంధ 

రుండగు నరునకుం జెవ్స్ చెండియు నిట్లనియె, 

హర్యర్చావతార (పథానమూభాగవత పూతా (ప్రభావము 

మ ఆం పన్నిద్దరు సూరు లిజ్జగమనం దానంద నంధాయలి 
కలయన్ భాగగత (పధాను లగుచున్ గౌతూవలస్వాంతులై 

యిం నస్మ త్పరమ |పియాఢ్యులుగ నెంతే నిష్ట వ ర్రిల్లుదో 

లతి వక్సాఆ సమాన మూర్తులు సుమీ లషింపయా( బ్ములీకా 188 

సీ వంకజ సంజాత పార్వకీనాయక 

ఐంభభ్మిక్పళ్ళతి నిర్ణరులకంచె 

నంఠకాధోత్షణ సంస్కృతి రిత్తులై 
తేనరారు ననకాది మునుంకోండె 

ఘనలర యోగింలు గల్లు సర్వ్మఐవ్మా 

డాపన ము సంతతులకం టె: 

౧రేము విశాల ఎాగధ్యాన మూర్తుల్రి 

స్పురణించునట్టి భూసురులికంచె 
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లేగీ 

లేగ 

థ్యాలియం దెక్కు (దగుదు రాధవ్యమతులు 

వినుమ ఐబాళంగు లే 7కి విమల హృదయ 

శ్రీ ధరంకంది వాకంటె శతిగి వార 

ఎదికు అగుదురు మ్మెల్చిం. ంగుసుణసీ 

వను( బూజించుటకంచెను 

బినరరులగు వారి పూజ గావించినలో( 

బనుపడ సద్యోమోషం 

బుకు గల్గు మనుగ్నుంకు సముశృతి గా(గన్ 

ఎవ రీ భాగివతుం వహీలలమన 

గొలుచువారలు హర్ష సంకలిళు లగుచు 

దుర్దభము నచ్చుతింయి సంతోఎ కరము 
నగు పరమపద మొందుదు రము వలివి 

కలుగదు కర్మయోగబుల( గల్గదు జ్లాన విచార పద్దతిం 

గిలుగదు యజ్ఞదానముం6 గల్గిడు నాకౌఆకైన భక్తి చే 

గలుగదు వందదార్చనం గల్గదు సంన్మరజాను టూలిరే( 

గలుగును ము క్రివారలను గారవమొప్ప(గ గొల్చిరేరియున్ 

రవి యిట్టు మవోలాగు(డు 

ఘనమతి నారాయణి ఎరుజావిధి వ 

రనలో నరుడు పజరు(కై 

యనియెన్ దేన్నిహామ వినుటక్రై సద్భ కిన్ 

487 

104 

186 

186 

1807 

185 
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కేగీ ఇమ్మవోభాగరలులను స్వోంర్బే 

జేసి tu విన్లుని సదంయిం జెంది రట్టి 

వారరి వచింపుమయ్య మ(ర్పళుడ వగు 

నిన్ను వేయెద నివ్పడు నిర్మలాత్మ 189 

ఉ శ్రీవారి భక్త భక్తుం విశ్ని తరిత9ిము నర్వకల్మచ 

వ్యూహ విచెదనంబు సతతోర్టిత భాగ్యచయంబు దుష్టవి 

ద్యా వాననయి ముక్తి కౌఅకై తేగుదాని వినంగ నిష గా 

॥ కీనా ఇనించె వేడ్క. వచియింప్ప మవిళ్మ యదిన్న నిట్రనెన్ 140 

దుఖ్ళిలుని చరితము 

ఆఅవె సిటమ మన్ను వ్యాపబంధుండు దులు 

డనెడు వా(డు నొక్కి(డలరు( గలు 

చౌర హాంసయందు సొబగౌందువా(డు కా 

మకుడు (గూరు(ఎగుచు( వాలుచు నెప్పుడు 141 

డా ద్రహ్మవాత్యయు సురాపానయి గోవథ 

యును న్ర్రీం వివనంయిను గొనుటయు 
మెదలుగా గరి కర్మములయందు దమయ 

పొలాచువాం డనృతంటు దలచువాండు 

దుక్నీలు( డత్మంతే దోవకుండగుచు. గాం 

చి విదాప యౌవన; దనళ్చు 

వనరువోక్షిని నిషాదిని సతిగా నేలి 

॥ కరము నిషాద సంఘముల తొడ 
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లేగి నటవి(దిరుగుచు మార్గిమం దశుగువారి 

(ద్రవ్యములు సఇగహింపుచు ద(గ్రవృ శ్రి: 
బూని కల్మవముల కెల్ల మూంమగుచు 
రహినిం జోరత్వమున నిట్లు ఇతురుచుండె 142 

వ ఆంతే 14 

చే చేతి నర( డొర్కకాలమువ శేషనగెయ్యదరు నుంచి? బట్లము 

నృలి రచియింపుచుం బథమనం ఇనుదెయయ మహాత్ములన్ సమం 

దితులను దివ్యమూర్తు లను [వారి భీక్తుం వావరించి యొ 

ద్థతిం గొని బార దవ్యం మదారత( గై కొనియిన్ మచాంధుడై 148 

లేగీ ఆపు గ పైష్ట్ర్షవులు (కాంతులగుచు నవ్వ 

యువి నధోతజు న్మరియింప్తచునే మనోవా 

రంబులగు వాక్యముల దస్కరిపరి. కిట్టు 
అనిరి విజ్ఞాన కోవిదు అగుఓ (చేసి 146 

సీ దు భాంయము భాఎతుఎం ఎనిర్కంబు 

నగు కరీరంబు( (సోవంగం దలంచి 

దుష్టైత్మ నీ విద్ద దౌంగతనంబున! 

(జం నచేకుం కాధ పెట్టి 

ధను గైకొస దేల తస్కరీ పరకాలు 

కరణిని భక్తి భాగివల పూజ 
న్చి శేరీతిని నద్గతిం (నాప్ంహ / 

గంపు జవార్ధమకేరుణు గల్లి 
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తేగీ 

ఆవె 

మార టే రీతి కోకనమ్ముది మీన 

దాట గలగని వల్కెడు అద్వాచనము 

విని మగుడు వారలకు నిట్టు రినియె దుర్మ 

దాంధు డగునజ్ఞ దుక్నీలు శ్రతిరయమున 

(పాజములకందె నక్కుడై పరణి సుఖ మొ 

సంగు నిరాలి నెడణాసి సరసులై వ 

యాల్మజాల విడి భాగవకొర్చనంబు 

ఎట్లు సేయంగ" ఇయు మునీం్యదులారి 

ఆని పల్కు నమూర్థువాకి స్థాయి 

విని భాగవతో యిలు గఖీరోక్తుల ఎం 

పుమగొని నవ్చచు మూధా 

కుని. గాకు. గూర్చి యనిరి తోషకు లగుచున్ 

దుఃఖ మొసఃగునట్టి తొయ్యలిని సుఖి 

నిచ్చుదాని గాను నీవు దలణె 

దెట్టు మోహ ముడిగి యీక్షింపు స్త్రీ శరీ 
రము జాగిప్పిరం బరాగ మగుట 

భార్గవ పురాణము 

146 

147 

148 

140 

చర్మ మాంసాస్థి మేదోరురిర విల్మూ[క నఖరోమ మట్టాళక్టాది పూర్ణయిను 

హేయంబును దుర్గంధ సంయుతంబును నగు తీ శకీరంబు సుఖరూపంబని 

చెప్పరాదు శ్రేష్యసదనంబిగు వదనంబును నుర్గిర్ణ దూషికా పాతేయులగు 

న్నేతంబులాను ఇక్వాస నిర్ణమాంతస్థ శింఘాజావభాసికయగు నాసికియు; 



అద్టమాగ్వాసము 141 

సీ 

జిహ్వా దంఠస్థ సంది రాలాజలాధరంఎగు వధరింఎను పిత MoD 

నివార. స్వేదవిరయ. ధురంధరయిలగి. ఎచూధిరింయిలును మూరి 

సంక్షిన్న నిఠాంతంబగు మవన నిశాంతింంను పూరం మంపదంఖిం (ఎ 

విశంబంబును నగు నిట్టి కాంశావయవం ఎల మవాత్కులచేరే గింంఠం = 
లగుట లోకరాంరిందు( గాంకలయందుం గోర్కా గరిదాండ వీవు ఎక్కి 

బుద్ధిమంతుం డెవ్వండు మోహకుండు గాకుండు వస్థి మాంసాది సంీరంగు 

వ్యా ఘావాసగుహంకరణి రరులులేని కందర్పకార్తూల. నివానంగుట 

'శ్రేయస్కామురిగు వారొళప్పురేని స్త్రీయండు. మెబళ్ళులుగాడు. బం 
మూత హరలగు (ప్రమడల( గన్నులచేనేని ఉశింపరు దార్మ బార్తిం 
భావంబులయందు. గురుండిగు తం్మడీకీ టూవావమానయి.. గావింపుచు 

భూరెంంలునందుః గృత య్నిలగు పృరుంయు దొళ్ళు సమయం ఎఎం) 

మవోర్చు లనురంజనంబు సేయరు దుశీలాయార్షన రవణ గా/వ్వ 

యంచుంగేశ దుఖింబు లౌనంగు భనందురి యందేని మతిమంచుఎ 

మోహంలు సెందక యీషణ్మరయంబు ద్మజిమింపుఎంని యిట్లు మహా 

భాగవతు. వల్కినప్వు డా చోడుండు (ప్రాంత చిత్తుం డగుచు నాఫనుస్త 
వైష్టవులం గూర్చి హమిల్లి యిట్లనియె 160 

దుశ్శిలు(డు మృ త్రికకో నాళ్వారాచార్యురి మూర్తుల నిర్మించి 

పూజించేది 

పరికింపగా నేను పాపిష్టుడను మవో 

జాగులు మీరు గృపారనజ్ఞు 

ల్మాశిల వన్పలు లభిం జీవద చూప 

రుంగుఏ దుఃఖ సంక లి జలధి 
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Era 

“ట్టు దాట చ్చు నష్టా ఆపాయేంబు 

నెరిప్పదు చాయంటు శెనరు (జేసి 

యక్కటా యావదనం3న నన్ను [టో 

వంగధిన్యులు గాని నధ నాకు 

పాయ మెడి hay కలలోకి వ 

ఒంప్య్క(డిని (వవ త్రీ చేయువాని 

వారిడీంచి హ్నామొందుచు నర్మోవ్మ 

దృషిం గలవి నన్న చిటు లవిరి 

ఈగ్భ దుకిల(ఏ *యిన మి యిమ్మ 

వీ మనివ నశీంగ శంరుకల 

ఎపెదిము నీ కుహెంఎం ఎ కీబుఎగను 

దాని విని చేయు ధ క్రిడేతీను ఎదుర 

లు నరోఖోల బుహవ్నామకుం భక్తి 

సారాఫీధాం = రారిచునుల 

ఎాధుర్య కానక ఎ కువిఫఖ 

రాహ్మయ మునిబాహనర్షి రుం 
భీకాయ్యమిరెబు భూ ఐప్పుర్ములోత్రితు 

విజ్ఞచిత్త ఎతువ్కు మ్మిపవరుల 

సంం (లిఎండ మందితీరరు(డిన రా 
మాను.యల్ మొదీర్లై యట్టి 

163 

1 వవ సాదాళిదాశ 
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లేగ పరమ భాగఎకుం మవోభాగుంచు కు 

ఆన 

దార చిత్తం వన్నిద్ద రాకువారి 

మృజ్మయా కృఠులుగ రదియించి థి 

సంర: బూజబింపు ముర పాద్యాది విధుల 168 

ఇల న బదచ్నిణంయుం 

నలవొందెడు ధూసడీవ వై మేరంముంన్ 

బదాపువు విరల పూతవ 

మంఎఘుమకిని నంతకముల వాడాఢముగాన 164 

ఇప్పాధమన కాని కెనయంగ నుపదే? 

మిచ్చి ఎదవ నిందిరో 2క్తు 

లైన భాగవతులు నఠనిదేం బూజిరు 

రఅగుచు అనిరి వేంకటా చిగూర్చి 165 

ఆంత నవ్విపుం డంద సభంబగు మృ లికంగొ౧ మచిత్ములగు నప్ప 

వ్నిరువుర వ్మిగవాం లుగా నొనర్చి యభాం నివేదనం.౨లంజేసి 

విధ్యు క్రంబుగా ఖూచించె ననంతరంఐ తదాయుసృమా ప్తి కాంంబునందు 
కాలకింంరు ౨నేకు లేగుదెంచి కీళ్ణంబులును ారంఎులును భయంక్షరం ఎ 

లును నగు పాళంయిందేర వాని ఐంధించి కొనిలోవునప్పు డాకుుంందాదుంగు 

నా వారిసేఎకు ఎరుసదెంది యా యమధటు ౫ వౌంచోలి యవిష్యవు ఐం 

మోచనుం గావించి దివ మణి పధి విరాజమానంబగువిమానంటినం దిడు 

కొం బహ్మాండంలు నక్మమించి నవాతని యగు (తిషాదిభూరింన 



444 

తేగి 

భార్గవ పురాణమ 

(మెంచి హరె పార్షదులు వారిసాన్ని ధ్యంబునం జేర్చిరేట నర్వేశ్వరుండు 

భకార్చన పరుండగు.. గాళూసురు కవలోకించి ముదంబున నిఖిలి నిత్య 

శృక్తుంకంటె నరికుంగు వాన(గా! గావించె నయ్యెడ యమకింళరు లఅందణు 

త్మవంబున నంలేకాంలికంయు[బేరంచోయి. కంవితాంగులగుచు మవోత్ము( 

ద ధర్మునకుం (ఐజమిర్లి యిట్లనిరి 156 

(అయం దొక్కసి వ్మ్్పునిం 

గలుషాత్కుని “లని ఎంధకిలితునిగా మి 

చార్ స సాగ్ళిఖృంఒున 

కలతిం గొనిరాము మేముదాత్తల షగుటన్ [5% 

అచ్చుర పార్షదుల్లై స నంద సునంద 

బు ఖ్యూలు దారు జాంబూనదాంఖ 

రులు కోటి భానుతేఒలు కంఖచక గ 

దా రరుల్ వనమాలికాధరులును 

ఘనకర కొదీర కంకణాంగద హార 

కుందిల ధారలు గురు చతుర్చు 

జులు నికాలాయురు బభతేరాస్సులు పీన 

వళ్టులు ఏిమరి (ఎభావ మతులు 

డిశ్యచేందన ఒర్చిత దెం లంద 

ర్యపమేయులు మౌక్తిక! హారకోఖి 

గుం నిఖిల రోత్షకులు మవోత్ములు సమ న 

విదులు చనుచంచి మమ్ముల ఏగిడుపటేచి 158 



అవ్చమాక్యాన ము 46 

జేగి 

విప్పని విడిఎంచుకొని రరణి ఒంకాళాయమా ఎంఎ/౪ విమానం ఎవం 
జేర్చుకొని యూర్జ్వ్య ఎూర్లావరోవాజురిగుచు( ఇని రిక్కారణంయి. నురుష్త 
మని రని మవోయోగడి మాహాత్మ్మంచను కీమంరిం౨ను నగు భార్గవ 

పురాజోత్రర ఖండదియి. ౧ందలి యేకోనచక్వారింళాధ్యాయంయి Hy 
పరాయజుండగు నారాయిణుండు నిథిం విద్యాధురంధరుండ్షగు వరునకుం 

తెప్పి వెండియ స్కినియ 

ఆంఠ వారల నాకం ౨ గాంకించి 

యముండు నిన్ముయ బూననుం డగుచు ప 

భక్తు కొకప్పు గౌనరిందు భర్యమైన 

పూణనంబు నెజింగి సంపూర్ణ మరిచి 180 

జంజాయశ లోచన భ 

ర్రుంకు(ఐవామం గౌనర్చి తోఎకు(డై ని 

ర్మల సూక్తి నుడి చనదు ధ 

టుంతో సమన్నక్తి దా; ఎటురర స్ఫూర్తివ్ 16! 

పాపాక్కుండగు భూసురున కగువట్టి శైవ కారణం ఎగ్గడించెద మిర 

లెక్నాగచి త్ర సమాధింబేసి వినండు మవోభ గులను హరి పీయశయులును 

సర్వరతకులుకు ధ్మెయులును సుంభ్రులును 1బిపాత్నిళూతి నివాసులును 

నగు ననంఠాచుల _ సర్వజీనో త్తరణ కారణంబుకొఅ కవనియం దవ 

తరించినస్టై మహాత్కుంగు భాగవతుం( ఎన్నిరువుం( (బఐరిమాకృతు౫ 

గావించి వ్యజాండు వ్తిచేతం టూఖీంం వా (పథావంలువుని బాసి 

యఖుం బంకు నాాంబు నొంద నుదుబ్బఖంయిం రమే గతియు నగు 

డ్రవాష్మిథూరిం వాఎంచె నే అకులు విజ్ఞ్మాపియుంగు. వారేల( మూ= 



446 

వూ 

భార్గవ పురాణము 

పుచు స్యరియింపుచు! గీర్రింపుచు సచ్చుతాలియంబునేందు భ క్రీవలివ్య 

ద్మత్పలివింబంబులు స్థాపింపుచుందు రమ్ము వోనుభావులం. గనుంగొని 

భయాన్వికులగుచు బూరయిగా దండ[వణాము సంస్తుతు లాచరింపురు( 

ఎనుండని ధర్మరాక ఎటులకుం ప్పిన ఐరు ఖయళంపితుంగుచు నట్టు 

గావింపః గలమని వరికి యంద కేంగుదెంబ వరిగి రటుగాన కీరిహరి 

శర్రుంగు వారల ఎఏబ్బిత్తుగొళ బూంది దుక్మీలుండేని పరమవదంబు( 

ఉందె నిరంతరార్బృనంటి ఎం _ధియించు. ఎంమ్ము (కమ్మఆ నేమని 

చెవృ బచ్చు ఇగింటునెం దబవరతిం + వారం పూగాభిదాన స్మరణ గుణ 

కిన సర్వాంగ ధ్రాంం౮ గావింప్పటం(దదీయ జన్మనశ[త దివసయి 

రియందసుక్తిమంబగు నారాధనం “నరులు మవోర్ములగు వై వేలం 

ఎంన అుధింం అబ్బరి త (౨ వేలం ౨6 వేయొగు బింబ్యపకిష్టాపనంలుం 

మొ భడ్చభోజ ౧ఎదినంంచేవఏ/ దదిల్బనం ౩) సలిఎ నీఆరంయిదీన్భా మే 

ముం్యతంబులదేల. ఘృతపాయనం 3ంచేల6 గేసీ యనయయి హోమంబు 

రలియింబ యా దాది/యూరుల గరే/ంఎ వ్వైష్టవుల ఎన్నెదాన “9 

కరణ దానం లౌగంగి పిణ్యకిల్మ. ఫరంలు వారల కర్పింది యను 

దింంఎ పమ్మిత ఇంం ఐనంజేసీ ర్నామంలుం చేతి; దర్శణం వొనర్ని 

యీ యేఖిలింలు లోకంచునండె "రు గావించురు వారంకు రమావిథుం 

డతిరియంబున నిహాలీస్టం ఇ లౌగంగి దేహాంతం.ఎనందు( బరమ పద 

పాపం గూర్చుం గావ 182 

సర్వలోకెఎండు సాంస నేతుండు 

ఫగివంతు. రతులిల పాభవ్యండు 

ధక పూజాన క్రి భావం గరిగిన 

నులని( దీవస్తా 1 ఎలువువారి 



ఆష్టమాక్యానచూ 4471 

తేగీ 

రా 

శతేగి 

bందిను వతి? యోక్కరుంను గా నెంచు! 

దనయ దర్శనమాన ఇవకు కరణి 

నా భునుం దిశించి యంబుజనాభుండు 

తక వాత్సల్యంబువలన నెప్పుడు 

వం మసంతోషి యగు అగిర్గుకుు నిగమ 

నంచరుండు పిరమార్కుండు కాశషతుండు 

నిత్య ముక్తుం పాలిత విర్ణరాగ 

మయి వైకుంరవాసి రమాధపుండు 168 

ఆరూరి నస్వ్యమీధాధ్వరి యి ఎచేత 

వొలుచు నిష్టాపూర్ణ ముఖ్యములను 

గో భూమి దాన సంకు_మంలచేతను 

నమితకాంచవ వికిర్ణములచేక 

నతిశయంబగు నియకాహారములచేత ( 

చీర్థ య్యాకావి నేంస్థికుల దేత 

ఘనతరాష్టాంగ యోగ తపోఐలముచేత 

నతులిరములగు సాంఖ్మములచేత 

&రిని సత్కర్మ వరిముంచేత వేద 

శాస్త్రముఎకేత విజ్ఞాన సరణిచేంయి 

రాజమురిచేర. ఎరిరృప్తీ రంజింం డ 

నంతకయనలడు రె నరాయణుండు 
184 



448 

చకా 

లేగ 

భాగవరార్వృనను మవో 

ఇ గుడు హరి తృ వినొందు పగిదిని నే ని 

షాగ్గతుల( దున్దీ నొందం 

దాగమవేచు యడ సబ్బదావందుః తౌగిన్ 

ఎనేతరమగు నీ సూరుం 

జననము వద్మాయతాతు అనెను వగిదిన్ 

దినరుట( గర్మవి 3౦ధం 

లును గందు శౌరి కోర్మి పొల్లీ అరుటన్ 

హైలుపొంద(౧౯ (దివాప్పిటాలి విఖ్రాంి 

లగు కగల్ల రచి!) నేంబుకాయ 

సగుఆరూవ సరూప గరువిభూత్కాయ 

లను భవి (దాకృల ఒనమ లకును 

(్రాకటంలు గావింపం బరమ నంతర 

ధచ్యలా బుక పదాశిరై న 
సూరులు కామజ్యసారులు జ్ఞొని [వ 

చారులు నర్గణోదారు లఅ+ఏచు 

సంథవింబర గాన గ బలు నవన్య 

సాధినుండ్రయి వారిపూ ఎన మొనర్చు 

నుర నవ్వాడు వానిచే హరిసవర్య 

చేర తఈ“తరందిలు చేసిశటులు 

భార్గవ పురాణము 

16s 
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167 



అస్టమాశా ము 

తేగి 

లేగ 

లేగ 

సంగలి మవిత్ము-డైన ప్రస్హవువకౌఆకు 

నివ్మమ్మాత సువర్గేంచు నెష్టతోడ 

నివ్వ. డొస[గును వానిచే ₹-మ3 ల 

సదృ* ధన మివ్వంబడినట్టు లబిఖలం 1 

చష్టవాం యర జుంబా నెవ్యాండు సెంది 

కామ గృరిక్భిత్ము(డ నఓంచు: దం౧చకుండు 

సల(దు పశవని పప్ప!గా నగును వారియు య 

వానియెడఎ( బరాజ్ము ఖ్యడౌ ఏఒంది 

చమ వెవ్యా( డోలి భర్తితొడుంను మార్ష్మ్యశాంతుండై పచ్చుచుం 

డు మహాథాగవతో_్రమున్ డం ని దోడో నింటికిం డెద్చి త 

చమ వా౭ం వౌనరింబుగల్టి యిపచారంబుల్ గడున్ వేయేవా( 

థమరన్ దా భవమార్గ ఇ| మము నౌయంం వాయు సత్మంబుగన్ 

ఏ లాడు అష్టవో బ్రహ 

(తోవుగ వర్ధ్యాదిక్ ముల బూఎ యొవర్చున్ 

దెబఠలచేఆ( బూబితు. 

శౌ లాడును దివ్మయంగు వర్దాదులచేన్ 

వరుస సంశల్ప యునరింది _ ష్టపుంరు 

నర్ధితో దాన పూజాదు లాచరింప 
ఎమ డట్టి నివాంంటు హీన బుద్ది 

వాని వారింకు రమరులు స్వర్గగకుం 

444" 
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శేగీ 

భగనద్భక్తుని దుష్కర 

మగ వాక్కు. నే నరాధముటు రూవీండున్ 

బుగుంంగ వాడు మూఢుం 

డగు & గతిన్ కన్మిగతి సహ్మనయుిరికున్ 

హరిళర్తుని. గని యెవ్వండు 

స్థిం (బత్కుర్ణాన విధులు చేయక యుండున్ 

నరు డాత(రడు చిరకారిం 

బుటీ పాషాజశళ్ళ మొంది యేండు నిజముగాన్ 

వాసోలింకారాదుల 

వాసిగ( జూటిందు భక్తి విష్టవు చెవ్యం 

శానుశ్కరి సృకపొక 

కీ నంగరి మెజసి వం? వృద్ధిం గాందున్ 

ఆంగవావ తిలరసావ్యంగములను 
వ్యజన కాంబూల ముఖముల వై క్టస్పరికు 

వరున నంతుష్షిజేయు నెబ్యా(డు బాని 

కొజకు నంతుషైం డగు రోమావరు(డు వలి 

చైన్టవుర విడిచి యెవ్వ(డు 

విష్ణువు నర్చించు నెపుడు వెస దత్పూజా 

నిష్టాతత వృథయై చను 
విన్దుడును |అననృ తా_షీ వెలయ! డరనికిన్ 

రార్లడ -వురాజము 

174 

175 

177 



అన్టమాశ్వానమ 

ఆవ 

కం 

లేగి 

జ్ 

విరివి నధీతవేదు! డగు మ్మిపకులో త్త. కన నెన్నగా 

స్థిర ననధీతవేదుం డగు భహరిభక్తు;డు లాల మఖ్యితం 

ఐర(గును భక్తిహీమందు. దగపాశ్చవన్నై. తేగుగాన నెన్నిటన్ 

వారిపదభ కి యక్షుండగు వా౭(దు (వుండు. మిక్కి లిన్ 

ఆవవి హ్యదు(డైన వారిభ క్తుండగునేని 

యరయ భఖ క్రిరహితు(డై వ వేద 

విదునికస్ని నెక్కు( డదిగాక హరిథక్టి 

అ రధముత్రగు ఇపాకికన్న 

థగవద్భ_కీ విహీనుం 

డగువా(2 |కియే!లొవర్చు నవి యెల్లను జం 

ఎగ రాక్షసీకర్మ్యము లవి 

నిగడిర మగు వడు చెందు గెరియం బందున్ 

స్థ్రయిగా విష్టుబింబ (పకిష్టకన్న 

నిల మవోర్మకు లగు డెర్దనల (పలిష్ట 

నలం గావించు వళందు శతాధిరమగు 

ఫఆయూ (వాపించునని బ్రవ్మాజాదు లసిరి 

(వావ్బాజాదిక చతుర్వగ్డజాఎగు వారు 

హరిలాంఛచవాంచితు లగును నెపుడు 

నఖిల (౧ఎరుండగు వారియంతు న్యస్తాళ్మ 

సర్వార్థ, లగుచున్న సాధులై న 

178 

179 

186 

181 

1 మూ లొవర్చి ఏ ము కర్మంబిని 



468 

శేగ 

తేగి 

వారు భాగవతులు వారికన్నను మతే 

వరవేద వదులై న వారు గారు 

గ్వోత మృత్పుండ భాసితు కంఖచ కాది 
చిహ్నితు ఎనతులసీ పయోరు 

వాక్షమాల్గదుయాంచిళు(2న పుణ్య 

జాచి నారాయణుని వారి. జూచినటులి( 

టూజ గొవింప వరియును బూని వరమ 

భక్తి తోడుత సంతోష భరితు( డగుచు 

భగవద్భాగవత చేవాఫలము 

శగంచ్చివ్నాం నంకితు( 

తగు ష్మిపుఎం బాజసేయ( డాదృతి ఎవ్వం 

డొగి వానికి, దంతణమన 

విగత మగు న ప్త్రజన్మ పవృకతస్పుణ్య మిలన్ 

హరి లాం౪నుం డగు వైశ్షేవు 

నిరతము భుజీయింప జేయ నియతు,డు సామా 

ద్ధరికీని భోజన మిడినటు 

లిరయ(గ నటులౌనె యధ్యరాదుల నైన్ 

అలర వైష్ణవ సందోవామంను జూచి 
యీరయం (ఎదిషెణవం నమస్కారములను 

నెం డొనరుఎం డా బుద్ధిహీ న జనని 

కొఅకు నారాయణుడు జాల గుపితు దగును 

థార్గవ పురాజము 

182 

184 

186 



అష్టమాశ్వానను 158 

రేగి 

తులసీకానన మొనరిది 

2౮'సేశాదుంను! |వియ మెన(గం వోషింషన్ల్ 

దలకొను నెవ్వ( కరనిచే 

నల హరి పూభికు(డు చెప యటులగు విథిదేన్ 186 

వారిని. అరిష్టం జెసి నియమాయలి. మాం సుక్పవయిలిన్ 

స్థిరమతి నవ్వ! డిర్చనలు సేయ నతంగు పితానహాధికా 

మరతకిచేర నిర్యము సమర్చితు(డై చెలువొంచె వెండియున్ 

బరమపదంఒ నంది పరమంజబగు మోదనూ ౧౦దు వెంతయోన్ 1687 

శ్రి నీళా ధరణీ సీరోజముఖులన్ శేమన్ వివాంగేశ్యరున్ 

సేనేసన్ మబియున్ ముకుంద వరిషల్ళేంణిన్ మవాళక్తి ధ 
కానేకంయి( (ఐకిళ్ట(బేయు మణి యుద్యవ్నిష్ట శెబ్యారు ని 

ర్యానంచంబున ఎండు వాండు వారితో గశ్మంతమున్ గూడుచున్ 188 

ఆమల కోనుం కుంసీ దళానటలను 

బూర్జభకి సాల గామ పూజసేయు 

నెను డతనికి లక్మి లక్వీశ్వరుండు 

నాదిదంపతు లట? నీతు లగుదు రెంమి 189 

సరుడే సావాద్ధరి యగు 

గురుని పియమె నర్మిషియంబు గుర్ముకు ర్ధతచే 

హరి [కుద్ధుం డగు గాజున 

గురుపూజ యొనర్పవలయు( గోరి నరు( డింస్ 190 
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౪3 స ద్రిదండధరుని విళ్లానసాధనున్ 

యలినిం గని (వణామ మాచరించి 

పూఒ సేయ వలయు భువి వరుం డందుచే 

మహం వఏస్టుథ కిమంతు( డగుబు 191 

నర్యుమరగళ  మాంగళ్యంమున నర్న్మశేయః (వడాయకయిను మవో 

డాగీ, మావిత్మ్యంబుమ ముర చచంచుకు నాయున్యంబును శ్రీకి రంబును 

ఢదంబును య+న్మయిమ వింయావచాంయిను ధర్మ్యంణును నిమ్మితంబును 

వొపమ్మంును వారోగ్యథరయిను సె_మంబను వగు నీ ఇరాణంబ మ 

వని ఏనివి=న సకం వదీస్నాన ఇంంబును నర్వయ్య్మ. ఇలంబునుం 

"ంది హరికి (లియలమత్విం వందు మణీయుం బ్యుతకామయుండు 

బు(తులను ధనార్థియగు నతండు ధకంబును నంపత్కా_ ఎండు నంవచ 

యును కీ కాగుండు సో క్రీయం గాంయయ వీవాయిన సర్వార్థ సిద్ధిం బెండి 

యనంతరం నం బరమవదంఎయనం [ద్రాపించు నదియునుంగాక యేతత్చు 

స్మకొంబు లిభియింటి మవోక్కుండగు వైష్టేవృనికొజకు నానంగిన 

కృరార్థుని గృవాంఎయిన నిత్యింబును ననపాయినియై నిరి వసించు నిట్టి 

పుమవదనాథుయిగు. విష్ణుదేవునకు నలి[ప్రియులగు ద్వాదశ నువోయోగి 
చర్మితయి. విన నిశ్చయించు వారంను జిరకాంంబున నుండి పాయని 

[వళ్ళతివలన విమకులం గావించనచి మహాయోగి మావోత్మ్యయిను 

భ్రీమంతంబను. నగు కార్లను ప్వధాలో_త్రరో ఖండంటు నందలి చల్వా 
రింశాధ్మాయం ఎనుఐ గూడి బురాజంటు సమ్మగంబుగా భ_్తపరాయలుం 

దగు గారాయణండు మిథిల (పల్లా ధురంధరుండగు నరునికిం బెప్పెనని 

నూతుందు శౌనకాదులకుం *ప్పీ వారిం గృ తకితులం |గావించ 

198 

1 మూ గావించి 
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చ. 4లచర కూర్మ కోల మృగన గ్రమ వామన థార్గవావ్వయో 
లారి రఘువీర "సీరధర సౌగత పాదముల స్ఫుటాకృతీ 

నలినభవాచి దేవమనివాథ నుతి నస్ఫృురణా కృఠాదృతీ 

సంలిక భక్త రవం విచషణ సాధు కటాక్ష సంగతీ 193 

క రాజీపదళ విలోచన 

రాశీవళవాండ భాండ రతా నిపునా 

రాలీవధ్యణ జనకా 

రాశ్రీవగ్భవో మరోల్డి రావీవనలా 194 

మాలిని దురితవన కురారా ధూర్జటి సో! తసారా 
పరమపద వినోదా భ_క్షచేరః'వసాదా 
సరస దనుభావా నర్వ దేవానీడేరా 

విరచిత పళకీర్తీ వేలుగోపాలీ మూర్చ 196 

గద్య ఇది ీమ్మదాణ గోపాలకృష్ణ కరుణా కదాష వీయణలబ్ధ పాండిత్య 

ధుర్యానవర కావనీ మంగ లా ఖండ సామాజ్యధౌరీేయ  స్యగమర్దతాక్కత 

వటహధజంధణారావ వివేరీత పకన | కియా ఢిల్టీకాధీశ దుందుభి ద్వాన 

కోలా హల హనూమద్ధ్వజాంక కనక దండీకృత హీర ఎలగీకృతే నందీ 

సిత (పతాప కీర్తి పభావ కోసల వం పయః పారావార రాకాసుధాకర 

పీశాంచిర దాయక పౌత రమణ భూపాంకి సుత లశ్మమాంబా గర్భ 

వక్రి యిక్రా ఫం రామవ భూనాయేకాలిధాన సౌందర్య ఇళ సుమసాయక 
ఐహరీ పామనాయేక (వజీశంబైన భార్గవ పురాఖంఎానందు యలిరాజు 

1 ము ఇతి 
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సంభరంబును వరదరా౬ఓన్తవంబును లత్యుణుందు యాదవ వకావల 

నన్ముగవాంచుటయ వతం డష్టోల్తరథత  హరిక్నేతస్థాపనయి 

గావించుటయు విశష్టమలత సిద్దాంతంబును యజ్ఞ మూర్తీ నఈయ విభంగం 

బుమ నితీండు రాసూనురార్యాకు గవాంబు గాంచుచియు  యతీర్యదుండు 

ఫ్రీరంగయినం.. దధిశసించుటయు నమ్మహాత్ముండు పరమవదంబున 

కరుగుటయ సూర్యర్చావతార పభావంబును భాగవళి పూటావిశేషంటును 

నన్నది యష్టమాకాసము సర్వము సంపూర్ణము ౩ 

[తె 



అనుఐంధము =] 

చతుర్థాశ్వాసము 

163వ, పేటలో "గంథపాఠము" ఆనుచోట రవ, వద్యము నుండి శశ కింది భాగము 
జేర్చుకొనునది ] 

తేగి 

తేడ 

తేగి 

అ పురవరంబ వాలించు నధికయశుండు సత్కులీనుండు దుర్ధక్షశార్యరా॥ 

[పాజ్టాండును వేదవే త్ర ధర్మ స్తురూపి సత్య్మనంధుండు రవహుబలకాలియేసుచు 

ఆ రాజ బుషికి నందను. డారూడఢిం గలిగె గౌస్తు భాంర జుం డగుచున్ 

బేరు కులశేఖరు. డనం ధారుణి మాఘంయలినను బువర్వసుకారన్ 

ఆక(డు జనించిన దాదిగా రామాంఘ తామరస ధ్యాన తత్పరుండు 

వేద వేత్రయు ధనుర్వేదజ్ఞు/డును సర్వ కాశ్చ్రవేడియు సీతికాలి ధర్మ 

వర్పలుండును ఐలవంతు(డు కుభగుణ కలిరు(డ)షా పూర్త కర్త సకల 

రాజచూగామణి లేసి మూర్భాఖిషి క్తుండు నదయుండు జీత దాత 

దైవత ద్విజ లోఎతోత్సాహవంతు శేక పత్నీ వళపరుండు గ్రీకరుండు 

రమ్మమతి కరజాగరరమతకుండు నగుచు ధర్మంణుడే నత? డవని నేలె 

దివ్యములుగా? దనర్ను [(శీదేవదేవు రూవము లతం్యదు డగుచు నారూఢి భీణన 

మువరింపుచు జనకసుతాధినాళ పాదపంకజ భృంగమై (పవిలుచుండి 

అచల గుణుండయి సదుపానత సశలార్నావతార సమ భక్తండై. 

తతి నంజన్నాదిప్త విశేషత (శ్రీరంగేకుపూజ నలిపి ముదముతోన్ 

ఇ ట్లర్యుతావశార నిత్మార్చనా వరుండై నిరతంబును దద్భక్తులం బూతి పచ 

దర్గకచిత్తుండును దత్పరాయణఆుడుచునై కరీరార్థపాణంలా వారికి నముర్పింప్పుచు 

నిజరాజ్ఞ్యం బంతయుం దచధీనంబు గావించె నమ్మహీపతి యిమ్విధంబు న రాక్బాంఎ 

భాగవకాధీవంబుగావించి యన్నయెడ నౌర్కినా(డు భగవద్భక్షులును మహాత్యం 

గరుజాకరులుము కమదమచమాపరులును విగత రాగులును అలా(ట) మ ధ్యాఘరి)త 

శ్వేత చ్చిరోర్డ్వపుండధారులును దన్మధ్య సువర్దరేఖా నమాన హర్మిదా యార్జి 0 
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లేగ 

లేగీ 
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యుకులును దురసీ సరసీరుహాష మాలికా బంధురకంధరులును భుణామూల (శా 

వారాయేణ. శంఖచ్చక చిహ్నులును (ద్వయనుం) _కానునంధాన చరికాధరులున 

దదర్ధానభవానంద పులకితాంగులును_ వశీకృఠాంత।8రణులును బిరేం దియులు ను 

కగవద్దాన్య యోగె.క భోగులును నాచార్య నిష్టాగరిష్టులురు నిజపాద కమల ధ్యా(నంబు)న 

నఖిల ధరణీ మండలంబు పాపచంబుం జేయ నమ్మ హానుభావులు 'స్నేవ్మవనన్న 

హృదయంబున భగవద్దాసానుదాసుండగు నారాజా గృహంబు పూర్వంలు భార 

(బివేశించిన 

వారక మర్యిత్మిపేరణ దారించుచు మ్మేతములను వారిం గని దౌ 

వారికులు నల్ళి యత్తజి రామారం బల్కీ. రిట్టు లజ్జ జనముల 

ఇప్పు గంత పురమున మహీరలేకు( డువిదతో: గూడ సుఖిగోష్టి నున్న వాడు 

చను(డు వైస్ణవులార భూజాని సభకు వచ్చి నప్పుడు మీ రిందు వత్తు రనుడు 

అది విని భాగవతాగ్యజు లౌ(గాకే యని వెష్టవ గృహాంగజాధివసతి 
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ఛార్ ముఖమున వెష్టవజన నిరోధనంబు విని సత్వరమువ కుభంబు గాంచు 

శయవమువలవ లేచి వైష్ణవుల కళట యీ విధం నిరోధంబు లెందు గలవె 

అనిరుద్ధ భక్తులగు వారో గిరుద్దులు! చేసితి నీ యవరాధము నే 
నవి చింతించి మహీపతి చని బారి సమీపమునకు సాధ్యన మతియె 
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ప్రారంభము 

అంగబాహ 

ఆంరే ఇనిక్ఫిష్ట 

అంత గాంచీప్తరము( 

ఆంక( గృత శౌర 

అంత గోవింద. ' 
ఆంత ఇరీనౌంది 

ఆంకట dop 

ఆంళట( గాంచీ మహో 

ఆంటి గాంతీ 

అంఠట! గొన్ని నాశ రుగ 

అంతట! దద్య్భృర్ర్తాంతం 

అంతట; దులసీ 

అంరేట ననంత 

ఆంరట నయ్యాదవ 

ఆంకఠలనాయోగు 

అంఠటను ఇరచలాక 

ఆంశటను మేలుకొని 

ఆంతట నొక్కాడొళ 

ఆంగట భార్యమ 

అంతట మం తులంద జు 

బంరట మౌని 

అంతట రంగభర్త 

ఆంగట రామానుజ ముని 

ఆంతట దానే 

అంతట వియోగ 

116 

129 

168 

218 

411 

961 

101 

B78 

168 

06 

185 

897 

258 

087 

(పాఠరంభము 

ఆంరిట (్రీమంతుండు 

ఆంతట సుగంధ 

అంకం దీర్థా 

అంక దై పవగమున 
ఆంత నర్కాంత 

ఆంత నతని 

ఆంగ వది విని 

అంక నమ్మ హిపాలు( 

ఆంత నమ్మునీంచు? 
అంత నమ్మునులందజ 

అంతో నాకాశ్నగరము 

అంత వాకవి 

అంత నానృప 

ఆంశ నాభూళకాలంలు 

అంత నాభూమిసురవర్యు( 

ఆంత నారాజా 

అంతే నానతి 

అంక నొక్కు సమయ 

అంక ఐహువస్తువుల( 

అంక (ట్రకాశ్యమాను 

అంఠ( (వియభ్క్తు 

ఆంక భార్యా 

ఆంకట మంతులు 

ఆంత మునీర్యదు 

అంఠ యోగిదాసు 

అంగ్ రంగేశ్వరు 



ఆనుఐంధము 

ఆంత ర్యాతి సనిన 

అంక లచ యోగి 

ఆంత వారల 

ఆంత వేదికపై 

ఆంత శిలిక 

ఆంత |కీ కూర్మము 

ఆంత (శ వేంఠటాధీల 

ఆంత నంతసంబు 

ఆంత నంతోషము 

ఆంత నమయంబు 

ఆంత సమ స్రదేవ 

ఆంత సమాహితు 

అంత సుపువ్పిత 

అందలి హారోజ్మయు 

అందు గలదార 

అందు జెన్నాందు 

అందు. జొచ్చి 

ఆందు( దగుయె గిరాజ 

అందు దనరారు 

అందు! దనర్ను 

అందు దిన రయ 

అందు దొంటే 

ఆందు నాద్యమైన 

అందు నిగమాంత 

అందు వర్తించు 

అందు వసించు 

అందు వసియించు 

అఆంబుబాత 

ఆంబిజాకుని 

ఆశలంక మతిని 

152 

418 

ఆకియు దరంతు 

ఆభిలణబ లె నట్టి 

ఆధిల గుణముల 

అఖిల జగవ్మాత 

ఆలిరిజనలార 

ఆళిల పాఠక 

ఆభధిల పాపొామ 

ఆభిల లోక శరణ్య 

ఆభిలలోక ఓరోమటి 

ఆగజిఠశమగు నె శ్వర్మ్ణం 

అగజా నిగహ 

అగ్ని సాక్షికముగను 

ఆచ్చట నుండు 

అచ్చేటికిం బశ్చిమ 

ఆర్యుత పార్షదులై వ 
అచ్యుత సింహాసన నాంశ 

ఆచ్చ్యుతుండవు 

ఆచ్చుతుని గూర్చి 

ఆజు(రు కటి హస్త 

ఆటం జివి భూనురు 

ఆట జనునో 

ఆటం ఉంచాగరరు 

అట నమ్మవినుని 

ఆట నా కాంలో 

ఆట నుటజంమిన 

ఆట నుటజంబువకుం 

ఆట నెదురు వద్చి 

ఆట పాంఠకు( 

ఆట బావనం 

ఆక? _్రైయాగకు 

481 
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ఆట భగవంరుడై 

ఆట భర్మావరణావృతంబు 

అట నుధుర కవి 

అట మహాగ్గీ)వ్మ మువకు( 

ఆట యకోద సరణి 

అట యోగివరుడు 

ఆట దారి కడకే(గి 

ఆట సకోయోగి 

ఆటుగాన శ వైన 
ఆటుల:గాక్షన్న 

అర డీవం 

అట్లు ్నికేహం 
అడుగులు కేటి గంప 

అర( డఫిలాక్మేవండు 

ఆశ (డు జనించిన 

ఆర(డు (క్రీవర్థమాను(కయ 
ఆర(గడు బెస్టచితుడను 

రండు నయతి 

తడు పొతాత్పరబవ్మా 

ఆత(ర పర్మబహ్మ 

ఆశ(డె విశ్వంబునకుం 

ఆరని కఠి 

ఆతనికి! గల్గె 

ఆతనికి రూవ యౌవన 

ఆశని గనుంగొని 

అతనినే నిట్లు 

ఆరని ప్తరోభాగమువం 

అశని వలన 

ఆరనివర్రి 

ఆకని వృవభాధిపా 

844 

168 

4ll 

100 

818 

ఆశని నందర్శవము 

ఆరని సమ్మగ 

అడను కరముల 

ఆశి నిద్ధాత 

అర్ భాసురను 

ఆశివ కంగేజ రాగ 

అకివ నేను 

ఆతుల గుణండయి 

ఆతిల మకి 

ఆకులము విన్లు 

ఆతుల మైనట్టి 

ఆరులాలాగ 

ఆరణి గోదానకి 

ఆడి మొదలుకొని 

ఆది మెదల్కొని 

అది యధీత 

అదియు మొదలుగ 

ఆది విచి 

అద్భుతరంలను 

ఆరికరోరంబులై 

అధిక మగు 

ఆరిన మ్మీవియ 
ఆనవు కావేరీ 

అనఘ గంధ 

అనఘ వారాయణ 

అనఘ వీవు 
అనఘ భవవార్థి 

అనఘని యక్ఞికారి 

అనపగ్యుండయి 

అచపాయినిగ 

భార్గవ పురాజనూ 

17 

60 
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8609 

74 

886 

Cyl 

457 

88 
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68 
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844 

19 

వక 
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81 
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అనుబంధము 

ఆనయము( బ్యకిపాణి 

ఆనయం వాత(డు 

ఆనయంబు పావనం 

ఆనయంి భవదీయ 

అనయంబు వైష్టవా 

ఆనయ మణుమా[క 

అనయము సీ దృజ 

అనయము నెవ్వండేని 

అనయము నే మహా 

ఆనయము భవదీయ 

ఆనయచు రాకకై 

అవయమ్ము వై. 
అవవరగంబు సోతగిరి 

అన విని 

అనవుం డభ్ర్యాక్మము 

ఆనవ్వం డా భువి 

అనవ్పంగు తద్వాశ్య 

ఆనేవుడు మేలురాంచి 

అని చెప్పి కరుణ 

అని చెన్సీ వైన్ట 
అని తన 

ఆని దాని 

ఆచి దుర్వ్యాక్యము 

అని దేనడేవి 

అనయము దేవేళంగని 

అని దేజేక 

అని దిషా 

అని ధరజీశ్వరు 

లని నకు(డు పల్కు 

ఆని నరుడు వల్క 

అని నరుఃడు వేం 

ఆని నారాయణముని 

ఆని నృష్పని 

అని వరమ 

ఇని పలికెడు 

అని పల్కా 

ఆని పల్కిన 

అని పల్కి. నృపతి 

అని పల్కు. 

అని పార్వరి 

అని (ప్రార్థించిన 

ఆని ఐహు విధమున 

అని భక్తాగబీ 

అని తగిని పల్కు 
ఆగి మచేనుని 

అని వడిం బింకించి 

అని మనంబుచ 

ఆని మిచ్నాడిన 

ఆని యద్టేస్సని 
ఆవి యన్వారవధూ 
ఆగి యూనరములు 

అని యిట్టాడిన 
ఆని ర్రుట్టాకొత 

జని యుటా 

అని యిట్టులి 

అని యిట్లా జ్ 

అవి యిట్లు పర 

అని యిట్టు పల్కా 

అని యిట్లు (ళో 
ఆని యిట్లు భూసురు 

468 
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అని యదు మహో 

అనియఓ వొగడి 

అని ఓ హరికి 

అని దపిొధంబున 

ఆని యివ్విధమున 

అనీ యివి ధమునే 

ఆసియా గతి 

అవి ౦ా యర్థము 

ఆనియో లీల 

ఆయె నిట్లు 

ఆవి రంగేశ్వరు 

ఆవిరుర్ద భక్తులగు 

అం 

అని సమీరు 

అనీ హరి 

అనుచు జింతింరి 

అనను నిట్టు వలుక 

అనుచు. బరన్పరోక్తుల 

ఆను డవ్వాక్యము 

తనురా వాక్యము 

ఆనుడు జమ అతని 

అనుదిన | పసవ్నే 

అనదినంబు 

అనుచిన మిట్టు 

అనుదిన మీ మునీశ్యరు 

అనుదినము గాకయ 

అనుదినము ఏ వానర్చిన 

అనుదినము మోహ 

అనుపమ కోటి సూర్య 

శ 

118 

267 

873 

870 

225 

910 

164 

219 

164 

8?! 

వ. 

భార్గవ పురాజము 

అనుపమ భర్మరత్న 806 

అన పమ మగు 823 

అనుపమమూ ర్తి 32 
అనువము నలౌకీకుని 147 

అమవొంద విశేషార్థం 974 

అన్నదీ తీరమునకు 988 

అన్యోన్యమగ 168 

ఆపు డంబరమున 252 

అప్పుడా వెన్టేవ్వలు 489 

అపుడు నుమ వర్షములు 192 

అప్పరస అందు 02 

జప్పరసల(గూడి 49 

ఆప్స్పరసలలోన 848 

అప్పు డా నృపుడు 860 

అప్పు డా రాజు 885 

అప్పు డా ‘ys 80 

అప్పుడు ధన్వీపురాధీళ్యరు(డు £278 

అప్పుడు రంగభర్త 96! 

అప్పు డొక్క భూసురా గజి 184 

ఆర్టీ మెషంబమి bao 

ఆల్టీవానాథ 141 

అమరచి త 314 

అమరనే యౌవన 199 

అమరావతీ B£0 

అమరులెల్ల 187 

అమలంచిగు 84 

అమల కోమల 458 

అమల పయోజగంధ 298 

అమలము కలవాంస 81 

అమల విభూతి 144 



ఆమలు 

అమిత సౌశిం్ణ 

ఆమృర ఎయోధీ 

ఆమృతాంయిఢి 

అమ్మ హాత్మ 

ఆమ్మ హోత్ము ండు 

అమ్మ హాత్ము(డు 

ఆమ్మ నోత్మున కయ్య 

ఆమ్మ హాత్ముగి 

అమ్మవోత్ను వలవ 

ఆమ్మహిళలాళ్ళు 

ఆమ్మునిరాతా 

ఆమ్మదూ క్తి 

అఆయళరగురు 

ఆయిన వైష్టవులందు! 

ఆరయ!గ నవ్బాలువి 

ఆరయ/గ మం్యకమేమి 

అరయ! దవ పురికి 

ఆరయ నర్నా 

ఆరయ నా యాళ్ల 

అరయ నాకప్పుడు 

ఆరయనే ఖస్కర 

ఆరయ నమ్మర్షమాను 

అరవిందంబుల( 

అర విందానచ 

ఆరవిందాసన 

ఆరవిందోత్సల 

ఆరి విభవాఖివృద్ధి 

ఆరుదార ఇహ 

¥tD 

పం? 

176 

904 

807 

24 

277 

14! 

118 

418 

ఆం కారుణ్మరోనంబా 

అల |రిపాద్విభూకి 

ఆం దుస్పహమైన 

అల న్యాసము 

ఆల పన్నిద్దరు గల్లాటిన్ 

ఆల పన్నిద్దరు బ్నురకౌ 

అల మధుర 

ఆలయ 

ఆం యనంతాది 

అంరు( గంథోపరిస్థిర 

అలరు! గార్తిక 

అలరు జవద్వి కర్మ 

అలరు దద్దర్శనౌత్సుళ్య 

అలరు ననంత సంఖ్యా 

అలరు చేయోధ్య 

ఆలరుం ఐలు 

ఆంరు వైష్ణవ 

ఆలరు సరోభూత 

ఆలరు సిఠాసిత యిలగు 

ఆల విష్ణుచిశ్రముని 

ఆం కొధోవరి 

ఆవధరింపుము 

అవవ గవేరకన్యా 

ఆవని గ్లైంకర్యాను 

ఆవని దేవదేవి 

అవేవి నిప్పటికేని 

ఆవని ఫాల్గున 

ఆవని పాలక 

ఆవని మోశాల్లీ 

ఆవని విభుండు 

309 

A064 

465 



466 

అవని బాదు(డైన 

అవని శేషారలా 

అవియ ర్రైగుజ్మ 
అసమ సంధ్యా కళ 

అన్మేత్పభావమౌ 

అహరవము హైమ 
ఆహభూవదావ 

ఆ కాంరామటి 

ఆ కాంరారత్నంబు 

ఆ ఘమండు. 

ఆటల! బాటరి 

ఆ ఇనకు ముని దాయక 

ఆక(డు మాటి మాటికి 

అ రట మౌ? యక్ష 

ఆదరమున దా నరపతి 

ఆదిర్భాంశర వర్తి 

ఆది పూరువ 

ఆ దురాక్ముల 

ఆ దేవుడౌ గాక 

ఆ దేవదేవేశ 

ఆ నందమతో 

ఉనేందవంతు( డయ్యూ 

ఆ నగరోవనంచనము 

ఆ నృపాలుండు 

ఆ పద్మ కోర్టిక 

ఆ పాండ్మాధీశామం 

ఆ పురంబుచ నుండు 

ఆ పురజన 

ఆ పరనున 

ఆ పురవరంబు 

ఆ పురికి 

ఆ మానినిలో 

ఆమని భుముచు 

ఆ ముని వర్యులంతట 

ఆ ముఠదైత్య నంవారు 

ఆ మృగాశీయందు 

అ మృదూక్రి విని 
ఆమోద లోకమున. 

ఆ యెడ వారల 

ఆ రాజ మువికీ 

ఆరాజు పరిక 

ఆ రాజీవ భవాది 

ఆ రాజు 

ఆ రాజ్బ్యంబున నుండు 

ఆ రాకు 

ఆ రీతిన్ మధుర 

ఆ రుక్మిణీ 

ఆరూఢతర 

ఆరూడీగా 

ఆరూరి [దా 

ఆరూఢి ఘాణేయ్యదియ 

ఆరూఢి న్న 

ఆరూడి( బర |ఐబవ్మాము 

ఆయాఢి వేగ 

ఆ లరారన్సీ 

ఆ ఏమశుం 

ఆ వైష్ణవున 
ఆషాఢ చూనేంబు 

భార్గవ పురాణము. 

869 

182,457 

8280 

808 

2560 

క్ 

150 

865 

BTT 

808 



ఆరులంధమా 

ఆసనమునందు 

ఆ నమయంబున 

ఆ సమయమున 

ఆ నమయమ్మాన 

ఆస్యంమి మీన్నంది 

ఇ 

ఇంతులు గొంద కాంతరిక్ 

&ఇందిరాథీశ 

ఎందిరా థీశ్వరునకు 

ఇందు మ త్తిమముగా 
ఇంపు మీజంగ 

ఇట్టి వాక్ళంబు 

ఇట్లు కంకర 

ఇట్లు బచాంచిమములు 

ఇట్లు భక్తి రసావేశ 

ఇట్లు మునివరు 

ఇట్లు నంతతము 

ఇత(డు పరాంతకి 

ఇతని నామంబు 

ఇళని (ప్రభావము 

ఇది మొదలు 

ఇది యేమి హేతువో 

ఇపుడు నా ఇన్మ 

ఇప్పు డంఠః।ప్పరమున 

విప్పు డీకోర 

ఇమ్మహానుభావు 

ఇిమ్మ హా భాగవతుంను 

ఇల నేర్ద్యూసన 

ఇరిచా భూగురు 

rol 

10G 

#8! 

84 

ఇల వీ కటాతు 

ఇల నీద్చుకండగు 

ఇలను భవఘ్న మందు 

ఇల మవో పుణ్యము 

ఇల మహా పూర్ణమని 

ఇలయం దా మానిని 

ఇలయందు దైవ 

ఇలియం జొక్కని 

ఇల నపదక్షిణందిల 

ఇల సరోభూత 

ఇల్దాలుగ చేల 

ఇవ్వవావనియందు 

ఇవ్వరము దక్క 

ఇన్విధంబున 

ఇప ధంబున 

ఇవ్విధమున 

ఇవా పరహిత కాము వె 

ఈ 

ఈ కుమారీ 

ఈ దృకుండవైన 
ఈ (వకారంబున 

ఈ మహా నువంండు 

ఈ మాడి 

ఈ మానిరాజ కేఖరు 

ఈ యరధిపు 

ఈ రీతిని 

ఈ రీతిని 

ఈ రీచినుండు 

ఈ రీతి 

108 

108 

27 

263 

404 

29 

280 

4093 

247 

373 

355 

B88 

౨05 

206 

487 
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ఈ లీల 

ఈ విధమున 

ఈ నిధమిన ఐవు 

ఈ విధమువ వెలా 

శః విధి భూవిళు 

శవ దుక్నీలాడవయివ 

ఈవ్త నేను లేని 

ఈ వ్మేశ్రవన మేడ 

ఈ సమ గ్రీంబు 

జగ పీజావరంమిలి 

ఉరమున నర్భకు 

ఉరురర హారగంకణా 

ఉరుడీ వ్ యగు 

ఉరుపీనవృత్త 

ఊరుమకి యగు 

ఉరుగుకియె 
ఉరు విజ్ఞానమయుండు. 

ఊర్వి; జిరకాలమున 

ఉన్పంఘింప నక్ష మౌచు 

జి 

ఉళ్ణిరగుడానుభూర 

ఎం దె బట్టల 

ఎప్పుడు జీవ మోయ 

ఏలమి తదలిన్న్మయంబగు 

ఎన(డు పరభ త్త మను పేర 

881 

1౯7 

886 

ఎవరు పక్నో సయ. 

ఎవ్వ రీ భాగవతుల 

వ్ 

వీవన నేమి 

ఏను బెండ్రాడు వంచదాశ 

ఏను శిప్తరనో 

ఏము హీవమతుం 

ఏ యెడ నే విధంబులను 

ఏయే రూపము 

ఏయే స్థానంబుల 

ఏల నాకోడ 

ఏ వాడు వైష్ణవో_ర్తము 

ఏ వీట గల్లా 

చి! 

బంద శేతంలబునను 

ఓ 

ఒకనా( డా గోదాసతి 

ఒగి యోగవిద్వరులు 

ఒనర(గ౧ మణిమంటపమం,నే. 

ఒవ్ప(గా మీరు 

కయాప్త వచసుని. 

కంతుం వాణనంగతీ 

కందమ్ముదు దమ్ముల 

భార్గవ పురాజము 

188 

487 

§45 

801 

ina 

878 

187 

810 

195 

830 

108 

న! 

268 

810 

80౫ 

11 

BT 

169 

ras 

85t 

294 



ఆమబంధనూ 

కందర్ప జ్వర పీడ్య 

కంధిజానాయక 

కకుకంత డీపీ 

కోడగగి యమాద్యష్టాంగ | 

కనశ ధరాధరంబు 

కనంగ నుత్తమ నం్యగరా 

కవ జ్ఞానానందమయం 

కన నధ్వర్యు సహిత మనీ 

కన నిఖిల జీవకోటి 

కన నిది యెవ్వరి 

శన నెంతేవారి శేనియ 

అని భీ క్రిసారు 

కవ మీ చిత్తం 

కొన యోగానందాంబుధి 

కని తిర్మగ్యోని 

ఎనియెన్ వ్మివవరుండు 

ళవియెన్ విరజానన్యన 

కనుగవ కవ్కలున్ 

కను(గొనంగా ధరికి 

కన్నులు గల్వరేకులు 

కరబద్ధాంజలి పుటు(డై 

కర మతీత (బవ్మ 

కర మనవళ్యుంగ 

కర మర్చార్భకి 

కర మష్టాశర 

కరము దృఢ [వతుడగు 

కరము ధరామరుం 

కరము నేశాంతే విగ్రహ 

a 

కిరము( (వబయాగ 

282 

కరము |ఐణివ త్రియె , 
శధముంచే నా బాలిక 

కరములి తమ్ములు 

కరము నురేసేయు 

6రిరావార్చిక్ పాజీషద్మ 

శరిశ్రైలేణ్యద విభుద్ 

కరుణాకర దేవా 

కరుణామూ క్రి 
కరుణారస 

8 రుణారసామృకాంబుధి 

కరుణావలోకనంబుఎ 

కలధాతార్జాసీనుని 

కలయంగ జీవపరమా 

కలయంగ నందుల వదర్తిలు 

కలయంగ ఐహుతలేష్టిరమై 

కిలయంగ నర్మ పావనము 

కలయ నఖిల లోకమారికు 

కలయ నపార సో|తం | 

కలయ నలౌకిక 

కలికి రదనములు 

కలిత కాంచనమజణీ 

కలిత ననుస్త సుగంధము 

కలుగడు కర్మయోగముల 

కలువలళయ్యః జేర్చి 

కలుపలళయ్య పై 

కీలువవిలుళు 

కలుషాకరు నపరాధం 

కల్యాణగుఖవదీ 

కర్దార ధూశికా 

CoE: 

146 

205 

201 

200 

487 
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208 

41 

420 

188 

శిళొ1 

489 
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కారఠారత్న మటంచు 

కాంతి వీడని 

కాన నీ వ్యిషవర్యుని 

కామిఠ ఫచ్యపడు(డు 

కారణము కొఆకు 

కీర్తి మహిమంబు 

కుందిత దశకంర 

పరుకాల్శ్మం దనరు 

కులమొ గో కంబు 

కులశేఖర మక్పిియ 

కువానా కురంగరూపుని 

శృర యుగమందు 

కృష్ణయోగి 
కేరశదేశంబిలలో 

కవల దాయినే 

కోళసం గహణము 

కొమోదకీ 

కౌస్తుభ విభాసీరం బగు 
(కతు విధ్యంసి 

శమనీ మాయా 

శమ నుటజ పాంఠాశ 

శమ నుర్తమ రణ 
క్షమ నెవ్వా( డతిభ కి 
శమ యందలి 

తమలో ( జం దావ్యాయుల్లే 

శమ సకృదుద్చారణ 

శమ సత్మము 

బరి నర డ్్కై 

శతి నిష్ఫన్టహేయ 

చితిం గోదావీధానుయి 

180 

కతిని( దత్త సమాకాంష 

&రిని ధానుమ్క- 

వీరిని ద్యానంబు 

విఠిని మహో పుద్యాంచబిగు 

ఎకిని యంతట 

వెలిని యిట్లు 

ఉఓరిపర్ 

రి మహాపుణ్య మగు 

శరియంద 

శరియందు 

శీరాంటోధి 

ఇర్గ చర్మోధారి 

ఖ్యాతి పిలాంశజాతీయో 

భారి విచిత 

గణురీంప 

గజ్యుంబై. 

గరిమ బిత్తు 

గరిమమీఆ 

గరుడస్కంధ 

గారుడ్నాది 

గురుండే 

గురుతర 

గురుతర 

గురుతర 

గురుతరు(డగూ 

గురువార 

భార్గవ పురాణము 

278 

887 

ERB 

818 

eT 

B88 

888 

B06 

874 

245 

208 

B75 

189 

825 

182 

327 

Ba 

185 

290 

818 

458 

290 

20 

158 

408 

490 



అబనుఒంధము 

గురుమకి మె 

గృవము?ఖేరి 

గోవ భార్యలయ్యు 

గోవర్టనగిరి 

ఘటికాచలవాసి 

ఘనకై క్యయగు 

ఘనజుగుప్పా 

ఘనత జిన్నొందు 

ఘవతర 

ఘనతర 

మనతర 

ఛునతర 

మఘనవతరమగు 

మచతర మగు 

ఛనతరమైన 

ఘనతరరత్న 

మఘనతరరత్న 

ఘనతరాత్కుం డగు 

ఘవతరుం డనంత 

ఘనతేరు 

ఘనళరోర స్థ్రృలోద్భాణ 

ఘనమగు 

ఘనమగు 

చనమరు లవ్వల 

ఘను గృమ్టుం 

ఘను నగునబ్టీ 

భునడు 

ఘనుడు B56 

ఘనలార 

చండ వచండులను 
చందప పారిజాత 

రక్కంనివా(డు 

ద్మకరీర్ధంబునందు 

చటులపదాతి 

చన స పమోద 

చరణకమళల సందార 

చారుతర తత్పదాబ్ద 
చించాశ రయూల 

చిత్త్వమందు 

చిత్త మిగురొర్త 

మ్యితకూదిముశను 
చ్మితోర్థ్వ్యపుం్యడ 

చిరతరభ్యదదాయక 

శెప్పవలనివపని 
చెలు లవ్వేశల 

చెలువ మగు 

చేరనుం నెల్లి 

జగతిన్ గంగా 

ఇగరి( బుడ్యాంది 

ఇగతి యాచనకన్న 

జగతి విశాల 

జగరి సవస్మ్యయంచుగ 

ఆగరీకు 

జగద ద్రీథ్యర 

278 

శ44 

010 

శ92 

90765 

44 

184 

169 

126 

త్తే? మే 



472 

ఇగచులు 

జనకుని కరణ్ 

జనకో కి 

ఇనవి శ్రీదేవి 

ఇనేపశి 

ఇన్మించె నరండు 

జయ కమలా సహాయ? 

ఆయే విండిత 

జయన విమగవోర 

జయ రమేశ 

ఇంకము 

జఎచరకూర్మ 

ఇరిజభవాది 

ఇం జనంభవునితో 

జరిజాష 

అలిణాయతలోచన 

శారవైరాగ్యు 

జగ ఇన్నొంది 

జిష్తుస్వరూప 

414 

455 

814 

218 

400 

445 

80 

40 

AAG 

189 

1/1 

287 

కత్పరీక్ష( జేయ 

త్యత్ప భావంబు 

శగ్గుతానుభవస్వాద 

రవ కై 8ళము రీతి 

శన గృవాసీమయందు 

తనదు నిర్మోలకాంతి 

తనదు నిర్మిలమవం 
తనదు స్వరూపం 

శవదు హృక్కలర్టికా 

తనదు హృదయకోళము 
తనపురి? కాట్టుముట్టిన 
తవ భార్యతోడ 

రన భుణవిక్రమానల 
శన మార్గంమిన 

తయా 

తనరం ఐడ్మిని 

తనరు మద్భక 

తనరు మవోకృష్టుని 

తేన వే తంబను 

తవ కమ్మంను 

తన నహీవంబువంచు 

తనుజాక వేదనలచే 

తనును స్పృశియింపుచును 
తప్త భర్మ |పభగుఆంబు 

తమతండి 

తేమ దీవి 
కమపానది 

తరుణార్క 

తరుజీ 

శకుజీ 

భార్గవ పరాజమ 

109 

184 

111 

860 

122 



ఆనుఒంధమ.లు 

రత్తి హరిదర్శవమున 

తల(వ మజిసాల 

కామసుడ 

రారుజ్యూవాహేని 

కావక పాదనావ 

రావర్ల (శూసంధ్ధ 

తిమిరూవమై 

త్మీవముగం బోయి 

తులసీకావన 

తురగములు 

తులసికాపుష్ప 

తులసీసీమ 

త్వర్గురుమవాత్ము 
(తికవి యనెడు 

(శిగుణా కీతు 

దండంబు 

దరవివరయు 

దాని భుఖీయించి 

దాని రాముని 

దారుణ దుఃఖ 

దినదిన మాతలోదరి 

దినదినము 

దివన (గిష్మము 

దివిజవంద్యుండును 

దివి నురదుందభుల్ 

దివ్యచందన 

దివ్యతర మగు 

దివ్యతేజో విరాఖితు 

దివ్యంలై 

చివ్య మగు 

దివ్య మగు 

దివ్యము 

చిన్మములుగా. దనర్చు 

దివ్యసమ్నతుల 

దివ్యస్తో_ తంబుల 

దీని ఇష్మంబు 

దిని మీరలు 

డీపి విద్యోతమానుని 

దుఖ మొనంు 

దూరయిగ 

జేవదోదనము 

దేవకాధ్యకండు 

దేవి చూడుము 

దై త్మన హార 
దైవ 
దైవవందిత 

(దవ్యమమలేని 

ద్వారపాలుర 

ద్వారవతి 
ధ 

ధన మివ్య(జాల కిట 

ధన్యజనానుకూల 

ధన్యతర మైన 
ధరణి నమూర్ము 

ధరణిని 

818 

317 

470 
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ధరణిపె 

ధరణిపె 

ధరణి లవితంబగు 

ధర జినేమ స్తదిక్కుల 

ధరజణీనమ స్రశిమ్మ 

ధరజిసుపర్డే 

ధరణీమంటప 

ధరజీశ్వరు 

ధర నందుండివ 

ధర నర్తకీకుల 

ధర వవ్వర్షయు 

ధర నుదురో సో 

ధర మనోహరమైన 

ధరయందు 

ధర్మవిఖ్యాతుండు 

ధర్మజ్ఞా(డును 

రా[కి రామావేతారే ంబు 

ధారుణుని దివ్యగంధ 

ధీమరుం డగు 

ధృతి గాయ 

నంద్యవజమున 

నమ(గూర్చి 

నను గూర్చి 

నను బూవించట 

నన్ను( బూజించు 

వరక మురవిఫాలా 

వరకానురు( |దుంచి 

నరమశత 

నరమచాభాగ్య 

140 

110 

BIg 

కిర్ 

408 

822 

86 

288 

97 

248 

40 

416 

B08 

4B6 

8178 

360 

లం 

812 

వ. 

882 

B08 

47 

5 

487 

న! 

158 

888 

178 

858 



అనులంధిమలు 

నిజరటంబువ 

విత్వముక 

నిను సర్మంపు 

నివిడాఖ్య 
నియతి హల్మాగా 

నిరరంబా దో? 

విరతంబు తద్ధ్యావ 

నిరతంబు నిండి9ియే 

నిరతంబు భక్తి 

నిళతంబు మదికి 

నిరతోంబు GLO 

నిరతమాత్మ 

నిరతము ధర్మ 

నిరతము వా 

నిరతము నీదు 

నిరతము మోన 

విరరము నకలంబు 

నిరతము వోవ 

విరువమమూర్తి 

నిలువ వలదు 

వీ 8లీష్ట మెద్డి 

నీ కై ంక్రర్యము 

నీ దయతాయత 

నీదు కెంకీర్మోము 

వీ పదాదిను 

నీదు న్నే తంబుచే 

సీదు సేవచేశ 

నీ మదిలో 

నీ మాయావనేధి 

నీయందలి 180 

నీరజారి పట్ 

నీళాధివశి 

నీవలన 

నీవు సిరిని 

నీ వాక్యయిన 

నీవు నవ్మనలోచనవు 

నినరువ 

నెరయ 

నే వాడిన 

నేను యత్నంయి 

పంకణనాభుచి 

వంకజగంజాత 

పయ బాత 

వంక జాకుండు 

వగడాలజగడాలు 

వంచకాలక్టాలు 
పంచకాలాత్మనే 

పంచమనంవత్సర మున 

పంచన ంస్మారములచే 

పంరన్వరూవవుఖి 

పలిము మున్ను 

పదములు పద్మనుల్ 

పద్మమున! గలుగుటను 

పనిరివః బోయి 

పరకాలమవోమిు గికి 

పరగు సమ స్తలో కవిభు 

వర/గెడు కిరంగనుస 

పరతత్త్యవిదు(డు 

సంతత్యార్గ 

4756 
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పరమక్షేతంబై 

పరమతి (బహ్మవి తము(డు 

పరమదయాఢు 

వరి మవన్మీతము 

పరమపావనమ్ము 
పర మవివేశశీలు(డవు 

పరమ శేయణార జ 
చరమహర్షితు డగుచు 

పర మాంగస్భ్త 

పరమాత్ము 

పరమాక్ము(డైని 
పరమాలంకృరి 
పరము కజఖింతెద 

వర మమౌనీయోగి 

పరవళ మెచదో 

వరికింప గపారిభాశి 

పశిశ్రింప(గా నేమ 

వరికింప జావకీ 

పరిపూర్ణం డగు 

పరిమళం నఖిల 

వరివృత నీలసీరద 
వలుకడు పిలిచిన 

పలుకులు తేనియలుంగా 

పలుకులు పంచదారలు 

పలుమారు నమ్మవావి 

పలుమారు _మొక్కీ 

పాణిచే వీజియం గొని 

పాదస్థలమునందు 

పాయక వానుపూర్వము 

పారఠమార్మ్మ 

280 

B18 

పావనం బై నట్టి 
పిమ్మట యధోక్తకారివి 

పుటపాశ భర్మ 

పుడమి నష్టోతర 

పుణ్యంబు నకిరమ్య 

పుబ్యంచు వభము 

పుజ్యకోట్యాఖ్యంు 
పుకకాత్సల్మమ వలన 

స్తరజను లందకు 

పురణశింహ గాసాంభూళ 

పురర కకుంను 

పరుడు వోయిన 

పురుషో త్రముని 

పొగడొందంగ 

పొగడొందం బవ్నితీషృత 

హైగడొందు హరిక్షేతం 

సౌరి గింకిణీ 

పౌరి. దారక 

పొరి నచట 

ఫౌరి వానావన 

సొరి శిభోపవీతములు 

సొరి సంబంధ 

దొరి సిద్ధసేవితంటై 

పొలుచు నుతమ 

పొలు పొంద(గ 

(వకటకమోవృష్షకి 
[వశటిత మతి 

(పళువు భగవంతు 

(పమదవనంబున 

(వస్తుత మగు 

భార్గవ పురాణము 

805 

Te 

107 

8105 

816 

4289 



ఆచబంధే మాలు 

(వస్తుత మగు 

(పాజములకంటె 

| పేమచే 

(ొడ్డుకడ మేలుకొని 

ణు 

వివరితర్ర 

వాలర్వమ.ను 

బాంసూర్య 

బాలా యా విరహము 

వారార్మాంళు 

వాలికి దాల్చిన 

అెరోన్ దేహాత్శలకు 

(వ్మావత్యయ 

(ఐహ్మహర్మాది 

(వివ్మోది నిర్భర వణుళ 

(వావ్మబాదికి 

థ్ 

భ_క్తవర్పలుండు 

భక్తింగై కొని 

భక్షిని _ఐదశీజమ/జేనీ 

ళ_క్రిసార మవ్న్యేరవాని 

భక్తులార 

భగవచ్చిహ్నల 

భగవంతుని 

భగవ్యత్పియ 

భగవ ర్సియు ( డగు 

భగవద్భ క్త గృహంబుల 

భగవద్భ కి 
భగవద్భక్తుని 

భగినిం/గూర్చి 847 

భవ పద్మభవ 

భివ్మతిర మగు 
భవ్య చివ్యసొరభంబు 

భవ్య పుటపాక 

రవ్యమతి 

ఖాగవకార్చ నను 

భానుకోతచభా 

భారకి యా భాష్యము 

భావిర భేరీ 

థాసురమతి 

భాస్కరకోట్యిపభా 
భుజములు కల్పకాఖల 

చవవేచిబాన 

భువిని మహాకవి వవరుగా 
భువిని మహాపుణ్యనును 

భువిని కరణాగతివి 

భూళభావన 

శు తికరంబై. 
భూసుర గణి 

మ 

మంగఃం ఐద్యురో 

మకుటకుండలదీ పు 
మగణాల మేలుమిడ్దెల 

మగువా క ర్ణమనోవాం 

మం్యతరాజాయ 

మంద మధ్య మాధ॥కమ 

మధుకై బాథ నేంవోరికి 

నుకమున నంతోషింపచు 

మనలయఎదు 

మనసువంన 

శ? 



4108 

మనుజుల ఐలానిలము 

మరువనికి నంత కాంత 

మరుని కేరొటనో 

మశియు వవిద్యా 

మహిళే నిగమార్థవిద్యార 

మహిసువర్జ్మ్యవతిమా 

మహిని యద్దేవు 

మహి మటికర్దిక 

మ్యాతమువరు రా 

మానిత మంగళస్నానంబు 

మాయయం దలరారు 

మా యోగము రిందురి 

మారాకగ 

మినమిసమను గొగసులా 

ము కిపాధనంబు 

ముగ్ధ యిజ్టేటి కంటివి 

మ్యుదాజిత కపీంద 

మువినాయేకి! 

ముచిపకి 

ముని యేయే కడజన 

మునివరు(డు 

మునివరుని 

మునివరు లా స్థలంబున 

మువిచావాస్తుత పాదనీరట 

మానుకొని చోరవృ ్రివ 
మును నీ వొన(గిన 

మును నేను మహాయజ్ఞం 

మును లాకేని, ఐంపించిన 

మాములు మవోత్ములు 

మును వరావారూవముంగొని విం] 

మును సర్వేశ్వరి 

మురహరముక్ష్మిపద 

మేది నస్యవకారాంతర 

మేలై నభ రక్తి 

మొగమా కి 

మొదలు నానరుసేని 

మొనసి రంగ షే తముమ 

య 

యతిరాజ పదాంణుజములు 

యశ్ రామానుజయోగికీ 

యేతిశేఖరుండు 

యమునను బవ్మితతర 

శ! 

418 

410 

1563 

యేముబారీర నికుంజపుంజముల 948 

యమవా నరీకటమునం 

యోగవిద్వరుం డగు 

యోగసిర్దు లగుచు 

యోగీర్యద వాలీల 

యోగీర్యద మద్దాన్య 

యౌవనశీంయె 

రంగపురమున 

రంగథర్తమ గాంచు 

రంగభూమీళ భది 

రంగే చర్యలను 

రదములు మౌక్రికములుగా 

రమాముఖాంటువారే 

రమ్మంబులై. 
రమ్యమతి(వేసి 

రహి ననపాయినె న 

రాజీవదళ 

28! 

841 

455 



అజన.ఐంధమలు 

రాజీవర్షయ మింతినే త 

రావణ దళవంర 

రూపలావణ్మకాంటల 

లక్ష్మీ విభుండు 
అంనామతి కర్ణంమిలు 

లలి రమ్ము 

లలిశమకి విష్ణుచిత్తుడు 

లలిశాళ్కు డగుచు 

లలికానూన దయావయోథి 

లలికాస్టావ్షర మం్యతరాజమున 

లలి నట ధానుమ్కంబున 

లలి బాకారోచ్చారమె 

ఇలి వా భూమీనశతితో 

లలిని భజింతు 

లలి విద్వజ్ఞన 

లవఠరాళాంక కథా 

లిలావిలోకనంబిల 

లో సారంగఎ భ్మాకు 

చు 

వందనంబు నీకు 

వచ్చిన హరి(గని 

వచ్చి యా శార్గీవుని 

వనజాశభ క్రీ 

వనజావునకు 

వవవాత్సునార్థ 

వనక్షాతుని కరుణారస 

వనజాతంబులయేందు 

వనరుహహ్మత 

వనితయూరులు గని 

లె! 6 

247 

882 

202 

వనికామణి ముంగిట 

వరదలోశమున భమ రీతి 

వరదుని భక్షవత్సలుని 

వరహేమ భూషణ వారంబు 

వరమశులన్ మోవోవృతి 

వరున మనోళృంగముచే 

ఎరున సంళల్ప మొనరించి 

వలపుదే హరిమీ(ది 

వసుధ మును నీ కొనంగిన 

వసుధయందు వై స్టవద్వేష్ 
ఎసుధ విచ్మిరసుందరత 
వాణిని శర్వాజీివి 

కాదశీలురైన వారల 

వానిని బాంద్యభు సతిని 

వాని మధ్యంబువను 

వాని ముఖదర్శనము 

వామన ధవచ్చట్బ 

బామాంకంబున భాసిలు 

వామాంకస్థిత లక్ష్మీ 
వారక మంతి 

వారకొంతా గృహవాంగణ 

ఐరల కగేరరుండై 

వారలు గాశను సొమ్ములు 

వారలు విశసితముఖులై 

వారి. జూటఓన! బాహంబు 

వారిపదారవిందముం 

వారివారి కరవ 

వారు మపహోయో గము 

వాసుదేవ వగు నీకు 

ఏ సోంంకారాడుల 

470 



480 

వాసుదేవుని 

వికసిత కయిరజాత 

వితత జవానంద 

విశరషు మదనజ్వర మువ 

విరింంబిగు తీత్పద్మము 

విదిశేమగ బాల ఫాలం 

వినతించు దానిచే 

విశము నరో 

విమ వేను గాంగిశాప్పరి 

నిను సావధానమున 

విమరిశరర బగు 

విముం బగు 

విమలం ఐగు 

ఏమలంకై 
విమల మగు 

వ్మలము గల్మషావహము 

విమలరుచి మీతె 

విమలసుగం ధేఇచింబురి 

విమ౮చ్యనేశ దామర 

ఏమచుని శ్రీరామ 

విమలోద్మానెచనంబు 

విరహబంధుర ధైర్య 

విరివి నధీత వేరు/డగు 

విలయార్జవ ముప్పొంగిన 

విలసిరవజో పళోభా 

విలసిఠ న్మరచావ 

వివిద న్మదత్న ఖచిఈంమి 

విశద వీరేజ వినృతి 

విశ్వుళశ్చతుషే 

విశ్వ భావమండు 

75 

Bll 

1900 

180 

186 

విశ్వ కరీరాయ 

విశ్వేశ్వరుం డగు 

వివ్ణుదివ్నా విహీనుని 

విష్ణనందును 

విష్ణు నన్యన్ర హృదయం రై 
వీణీయ మీటి 

వెన్నెల కాకకున్ 

వేలశారికాంత 

వెలయ(గ నీ గుణంబు 

మనః (దిదండధరుని 

వేదచోరవారణ 

వేదవేదాంగ స ఒవిన్మాచసాందుజ 

షో గృహమున శెతెంచి 
వైజయంతీ దివ్యవనమాలికోజ్ఞాల 

వైష్ణవార్యమయగయి 
వైష్ణవుల విడిచి 

వైక్టవో త్రంగ 
వై ్థవోత్తము 
వ్యాఘసింహ |పముఖిముల 

వ్మాసితమూర్షి 

శ 

శరార్మి కుతి వాళ నంభావనీయా 

శతకమలా ప బింబరుచ 
శబరి యనెడి తవసిని 

శరచర కరి హరివటు 

3 రజభవనుతాంగా 

శరణాగత వత్పల 

₹రణాగత వత్సల 

శరణాగత సాదరో 

శరదిందు నమానంబై 

భార్గవ పురాణము 

481 

874 

248 



ఇమఐంధమ లు 

శర్వనుతు(డు 
శార్గధన్వువి 

శిథిల మగు ఏంతో 

శిరముసం దంజలిపుటంబు 

శీరకరుండ వీవని 

కభమెన బ్యాఘపురమన 

కృంగారమ లరీవి 

శే పర్యంకశాయి. 

కోలం మనస్కు(డౌడు 

శౌరి నా దేశవే 

శౌరిని మవోన్నకు 

శౌరి యవంతరూప 

శౌరి చేదాంకార్మ 

(ఇన సేవిల్ంబుచు 

కళమన భువనపాలస 

శ్రీకర వృుజ్మసరోవం 

క్రిశరోవ్న తమల 
$9కాంకా నయనోత్పః 

శీీకాందా భుకాంరా 

కలష్టా ధనదదిశా 

శ్రిగోద్యావియ 
శ్రొగోదావరి 

ఖశ్రుధర రధాంగధర్ 

శ్రనిధి భళైల్యమి 
క్రీనివాగే స్థలమున 

శీధిసీలాధర జీ 

శ్రనీలా మహిళా 

కరప 70 

9మంతోంబును 

శింమంలంబై 

కిం శవ గిరినాశ 

శీం3 లవాథుండు 

శవం కశ 
(వతులాను 

(శేష్టతరంటై 
రే మగు 

[శ్రోత లకును 

శ్వేతమృణ్మా్యళ 

మర్గుతైశ్వర్య 

నంకర్షణాయ 

నంగతి మవాత్ముండైన 
నంతరం బన్నోన్య 

సంతరం ఐ|ఐ(సపంతడి 

న 

E 

సంగత మిం్యవనీలముల 

సంగతమ. 

సకం ఆకగచ్చర బ్యుని 



462 

సకలబీవరాశులకు 

నసకలదేశములందు. 

నక లధర్మార్భ 

నకలసూరుం 

సళలాగమాంతిసంగా 

నకి లారింకృకి సంయుతు 

నశలాశేషమనః పుట తుటిశ 

సకియ రదన వ్యజమువరు 

సక్రియ విలోకనముల 

నజంవయోధరశ్యామ. 

నతతంఖు 

నతతంమి 

సతతము 

నతికి నుంగగజు 

నగత్పమయమున 

సనయుండౌ 

సే ప్రసాలాంతర స్థానంబు 

నభను సింహాసనమున 

సముద యాత్మిక 

సరణి 

నరను జయేల్చేనోంశ్ జ 

నరోవి నెవ్వారి 

సరసత్వింబువ 

సరసహృదయలఖేలా 

నరీసాంతరంగరంగో 

నర్సిజగంద 

నరసిఆగంధ 

నరసిజగంధి 

సరణజభవ 

సరసికభవు(డ. 

శరసిజానన 

86! 

165 

276 

నరసీజామడు 

గరసీజాతయి 

నేరసిజానన 

సర్వలో కేవండు 
సర్వలో కేశ్వర 

సర్వలో శే? ్వరేశ్వరి 

హైంశవామోర 

సాకేతప్తరభాన 

సాధ్విగుణకీల 

సామజరాట్కర్ 

హయంప్తరుషుడు. 

సౌర క్షేతంబున 
సారర క్ర పయె ధరాకార 
సొరన గంధి కొప్పు 

సారసాసన్య 

సాలమూరింబులం 

సింహశార్దూర 

సికపయో జమున 

సిద్ధమై యదృచ్చచేత 

సిరికాబ సముగా 

సిరియమ 

సుందరగ్యాతీ 

సుకరుండై. 
సూన స్రవనీయంబై. 

నుజమం డానాథమునికి 

నుంకితమలియె 

సురకాసార మని 

నురవాథార్చిళ 

నురనిభిలామ 

సురలోక్షార్చితే 

సురుచిర 



సులభత్య 

సూతకానంతరంయి 

సేనేళ 

సేవచేసి వారు 

సెకతము 
సౌవర్ణవయ సమజ్ఞ్యంవ 

సౌశీల్య సొంళ్య 

స్యరకాపంబున 

స్మరలిలావవ మధ్మ 

సనన్హ్వనీర పచేతనుల్ 

శఇహ్నంబునం బేమి 

స్నానం బొనర్చి 

స్వాత్మచర ణామృల 

స్వామిఖ్ర పాసాద 
స్థిరమ వైకుంరగును 
స్థిరమకి 
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హరికరుణ 

హరిదాసాఖ్యు(డు 

హరిని. (బకిష్టసేప్ 

వారి పహ్లోద 

హరిభ కుని 

వారియందు 

హరియిష్టై 
వారిలాంథను 

హరివ శ్షశస్థల దాన 

హరిమ్లుభ 

వారినద్న్యస్త 

హరి సమర్చణ 

హరి వయ 

వార్ష నిర్భర 

వార్ష పర్యాకులేషణు 

40 
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819 
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94 
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పతక 
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58 

166 

HBB 



ఆంర 

ఆంతట బుఖ్యంబగు 

ఆంక( దదను 

ఆంత నేరండు 

అంక నయ్యిందిరా 

ఆంత నవ్మిప్రుం గత్యంత 

ఆంత వా జగగ్జెనని 

ఆంత వో యోగి 

ఆంత( బురాజ 

ఆంత మవోలా గుండును 

అనుబంధము - 11] (గ్ర) 

వచననూచి 

47 అంగ వెండియు 

77 అంత వెండియు ను త్తమంఐగు 

8] ఆంత శ్రీమద్యరగుణ 

B68 ఆంత శ్రీరంగనాథుచే. 

06 అందు 

97 అందు 

119 అందు 

295 అందు 

844 అందు 

B51 అందు జించాతరు 

458 అందు గించాకరు 

చిర్? అందు రాజ 

871 ఆగ్గురుం డను క్రమంబు 

408 ఆది సంబంధ 

4809 ఆబ్రగు 

84 అట్టు పరమేశ 

492 అట్లు సమీచీనంబుగా 

149 అందణు భవసాగరము 

989 అశని నమస్కరించి 

449 ఆచియానుంగాక 

216 అనంతరంది 

ia ఆనంకరంబ 

260 అవంతరం చిమ్మ హీ 
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118 

65 

868 

B17 

109 
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అనులంధమలు 

అనన్మార్డ 
ఆనర్గశం ఐగు 

ఆని నరుండు 

అస్ నిరంఠకాళభు దయ 

ఆని బవువిరందురి( 

అం మహాయోగి 

అని మవోయోగి 

ఆని యిల్విధంబ,న 

అని యివ్విధంయిన దేవదేవుం 

ఆని యివ్విధంబువ థ్రీచేవిం 
ఆని ఇప్విధంబువ సార్ధం విగు 

ఆరి సరలగుజగణ ఏళర 

ఆని సకలగుణ 

అని సకలగుణవికర 

అనుడు నిఖిల పళ్టా 

అచుడు భగవంతుం 

అమ నరుం గూర్చి 

అపరాధ 

ఆపు డూర్భ్వపుండ్ర 

ఆప్పుడు భర్హ్భ 

ఆమృతత్వంబున 

ఆమృత న్వరూపంబులును 

ఆమ్మ హోబలు 

ఆమ్మ నివరుండు 

అయ్య్మవన రంబున 

ఆయ్యావనరంబువ 

వసరంబున 

ఆయ్యిరువురం బిలలి 

ఆయ్యార్వేళ్వరేండు 
అవధరింప్తుటు 

429 ఆవధేరింషము 

ఆశేషంబుంగు 

ఆమవోఎలంలున 

ఆకాశ వాయు 

ఆసహలయందు 

అషకూల్యు 

ఇందు వసియి-పరాదు 

ఇర్మదనీలమణి 

వెట్టద్యుకావతార 

వొట్టు లిరకాలంబును 

ఇట్లు విడ 

ఇట్టు పరికుద్ధంబగు స్మ్రంబు 

ఇట్లు మహాయోగీశ్వ రేశ్వరులు 

ఇట్లు యోగీం్మడు 

ఇట్లు స్తుతియించి 

ఇరండె వరంబగు తశ్త్వంబు 

ఇవ్విధంయయిన యోగి 

ఊఉ శమంయును 

ఊదయింయాన 

ఉవవీశియ 

ఏకాంత 

arc పర 

కాంచన (పాకార 

కావున నర్చా 

కోతాంజిలీ పుటుంగ్రె 

కృొకాంకలి యగుదు 

కీయూరాంగడ 

గుతాకాలి 

చరాచం పూరిత 

చర్మ మాంసాస్టి 

189 

466 
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చై|తమానేంబు నందలి. 

తగు సమయంబున 
శకఠ్ప్రభావంబు 

శవకు దండ 

తృణీకృకార వింద 

కొర్టి హాజ్యగహణంలు 
దర్శిదుం డగు 
దివ్య రూపంబు లగు 
దీమం గగుచు 

దేవా నీ వకార 

నిఖిలర్తు _ప్రసూవ 

నిగమనిగమాంశీ 

నిజశరీర యి 

వీటలతట 

వీళ్య ముక్తులకు 

నిమిషం బేని 

వీ కోర్కె 

వీవు పరమ భాగవత 

సు నవద్థుండ 
పరికీంప్పు దువృ 

పాపాత్ముండు 

ప్పవ్పమాలా 

భగవద్ధ్యానానండ 

భాగవక 

మనంచమివ 

మజీయు నిశాశర 

మజియను 

మజియమ నయ్యంగవా మణి 

మవోక్మా రాతి 

మహ్మాతా వినిర్గతో పాధి 

మవాత్ముండగు 
మవోత్ములగు 

201 

104 

మహావశ్ 

మహాభాగుండగు 

మహీపాలా 

మవోక్ల్షులంబు 

ముకుంద దర్శనం 

యకశాల 

యగయుగంబుల 

వనస్పతి 

వాలవ్యజన 

విద్యా శ్రిమద 
విపుని 
విరావిశుండున 

విశారింబిను 

విశాలోరస్కు.డును 

సీక్షంప నమ్మహార్ముండు 
వెండియు( దద్భృష్టి 

వెండియ నతండు 

వెండియి నవ్విపవ్ఫంగవుండు 
చెండియ నా సరోరుహాకరంమి 

లోకంబునందు 

శరీరి  రీరయిల 

నంతున్దే 

నంరుద్ధంబగు 

సంలజీవ 

నేకలలోకంబల 

సద్య స్కారింబు 

సర్వమంగళ 

నర్వ శల 

నర్వవ్యా బంబును 
వారి భక్రి యక్తులును 

భార్గవ వ రాజము 

170 

882 



అనుబంధము అః IV 

ఉపయుక్త (గంథనూచిక 
తెలుగు 

1  ఆదరలార్మజా పరిణయము - కిరీటీ వేంకటాచార్యుల 

తి అం్భధకవి సప్తశతీ - బులుసు వేంకటరమణయ్య 

8 ఆదార్యరత్న హారము -- వంగల సీతారామాచార్యులు 

4 ఉఆద్రార్థూ క్తి ముక్రావర? - చంబూరి కేశబాచార్యులు 

5. ఆముక్తమాల్యద - క్లో కృష్ణదేవరాయలు 

శ ఆముక్రమాల్మదా సొందర్యము -- డాళ్టేర్ బి కోదీళ్వ్ణరరావు 

1 దాశరథి చరిత - నంజెరుమాళ్గ పురుషకారి కేశవయ్య 

పరిష్కర్త వర్దిపురెడ్డి బుద్బారెడ్డి 
6 పరమయోగి విలాసము = కాళ్లపాక తిరువేంగరవాథు(డు 

9 మరుగుపడిన మాజిక్యాలు - డాక్టరు వి రామరోజూ 

10 విజ్హార్వైత రర్పణము - కుంటిచుద్ది శేషర్మ 

౪1... శరకోప బాక్చుధ = శ్రోరరజరేము 

18 శ్రిమదార్యధ భాగవరము = పోతవ 

18. ట్ర మవాభక్త విజయము--గురుపరంపరా _పథానము-మేడేవర్లీ చెంప టరమణాచార్ములు 

14 ట్ర రామామజకీ క్రికొముది - సంపాదకులు ఖు |త&ిదండి రామానుజ జీయర్ 

16 సమ గాంఛ్ర9 సోహిశే్మం, [ఏవ నంప్తంం - ఆర్ముద 



459 భార్గవ పృురాజము 

16 నర్వ సిద్దాంత సొరళము - సప్తమ ఖండము - పరమహంన 
వరిచాాజకా బార్య శ్రీ అనుభవానందస్వా ములివారే 

17 సిరినోము - బొమ్మకంటి ఖీనివాసాచార్యులు 

సంచ్మృతమా 

18 అఆమరకోళ। = అమరసింహుడు. 

10 బుగ్వేడ॥ 

80 భాందోగ్యో పనివర్ 

21 రై క్రిరీయారజ్యాకమ్ 

88 దివ్యసూరి చరితమ్ - గరుడదావాన వండితుండు. 

28 వారద భక్తి సూకాబి 

౨4 (పతవ్నామృతమ్ - ఆనంఠాదార్యులు 

85 భ_క్రిరసామృతసింధు। - రూపగోస్వామి 

26 భగ్గవ పురాజమ్ 

27 మవాఖారరమ్ 

వీరి రఘువంశః 

89 రామాయణమ్ - దాల్మీకి 

80 వివ్హవరాజమ్ 

81 వేదాంగదేశళ స్మోకాజి 

88 కభాండిల్య భర్తీ బా కాజీ 

28 శ్రిఛావ్యమ్ - భగవ! దామానుజాలు 

84 శ్వేశాశ్వతరోపనిషక్ 

35 స్త్మోశరర్నమ్ 
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శవ్నడం 

శీ6 సగరవాడదర్శన - మహాకవి లక్షేళబాచన సంఘ నురవుర॥ 

సంపాదకులు బుక్కపట్నం కృష్ణమారార్య 

87 సురపుర నంష్థాన ఇతిహాస -- 8పటరాశ కృష్ణరావు 

శ8 సురస సొంస్కృతీక ఇలివోస _ పండితరత్నం పెరుమాళ్ళ గుండాచార్యూలు 

శమిళం 

89 గురుపరంచ్రరావభావమ్ యా పిన్స్నళగియ సపురుమాక్ చీయర్ 

తాగ! 

1 A Seminar on Saints 

Complete works of Swam) Ylvekenands 

3 Early Hiatory of Varshnaviem In South India = 

DNKS Krishna Swami! Ayyanget 

4 Htoryand the Culture of the indlan Paople - 
Dr 0 C Sarear 

5 Hietoty and the Culture of the Indian People -K M Munsht 

6 Hatory of Rollgion, Thought and Life in India 
- Prof Monler Willams 

7 Hietory of Aurangajeb - Prof Jadunatha 32/64: 

8 indian Phl{foaophy - Dr 5 Radha Krishnan 

9 Introduotlon to Vedanta = Dr P Nagaraja Rao 

10 Matetials for the study of Early History of the 

Vaishnava Seot Prof Hemaochandra Roy Choudhur| 

11 Narada 804411 Sutra - Swam: Sivenanda 

12 Outlines of Hindu Philosophy -V T Stinivasa Ayyangat 

13 Aeign of Reslisam - Dr గ Nagaraja Sarma 

14 Ramanends to Hamatlrtho - Dr Nioole 

16 The Brahma Sutra- Dr 5 Radha Krehna 

18 The Cultural Heritage of Indla Swaml Thyagesa namda 



400 -1 భార్గవ పురాణము 

17 Ths Great Aoharya - Prof M Ranga Chéarya 

18 Ths Great Aoharyas Dr న Kriahnanwam) Ayyangar 

19 The Htory of Sri ౪418006౪88 = Prof గ A 600౧01౧810 Rao 

20 The Life of Ramsnuja Swaml Rama Krlehnanands 

21 Valehnavlte Reformers of India Prot T Raja 00౧818 0౧8416౯ 

Joumale 

1 Arsdhans 

2 Prabuddha Bharats 

3 Vedanta Kesar! 
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